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Тенденції сучасного розвитку економічної ситуації в Україні характеризуються високим 

динамізмом, активізацією структурних зрушень на користь сфери послуг, загостренням 

конкурентної боротьби тощо. Процеси, що відбуваються у зовнішньому середовищі організації 

набувають ознак комплексності, взаємодоповнюваності та взаємопричинності. Ці явища 

обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів стратегічного управління, 

стрижнем якого є бізнес-проектування. 

Значний внесок у дослідженні даної проблематики зробили такі вітчизняні та зарубіжні 

науковці, як І. Ансоф, П.Берд, А.Волков, С.Голембіовський, Ф.Лудольф, І.Мазур, Г.Моран, Л. 

Ноздріна, І. Чумаченко та інші. 

Зарубіжний і вітчизняний досвід вирішення проблеми розвитку підприємств дозволяє 

виділити набір базових стратегій, де бізнес-проектуванню не приділяється достатньої уваги. Разом з 

тим система стратегій конкретного підприємства характеризується певними особливостями, 

оскільки вона об‘єктивно визначається своєрідністю впливу зовнішнього середовища на діяльність 

підприємства, його власним ресурсним потенціалом, специфічністю реакції господарських 

суб‘єктів на сигнали ринку, галузевою приналежністю тощо.  

Важлива роль бізнес-проектів визначається перш за все тим, що в них є чітка орієнтація на 

результативність заходів та необхідність їх досягнення. Бізнес-проектування – це складний 

комплексний процес, який можна розглядати як реалізацію циклу керування, що містять операції 

синтезу, аналізу, оцінювання тощо.  

Одним з основних елементів бізнес-проектування являється бізнес-планування, що є 

самодостатнім інструментом внутрішнього планування та аналогом стратегічного плану, 

інструментом ділового планування (відносин з іншими організаціями) та результатом дослідження і 

обґрунтування конкретного напряму діяльності і стратегічного розвитку підприємств.  

Необхідність бізнес-планування пояснюється тим, що ризик банкрутства для новостворених 

підприємств, особливо в перші 3-5 років, значний. Вітчизняна практика засвідчила, що засновники 

багатьох підприємств підійшли до їх створення легковажно. Внаслідок цього 10–15% від загальної 

кількості зареєстрованих підприємств оголошували про свою самоліквідацію [1]. 

Характерними рисами бізнес-проектування є чітко встановлені терміни виконання та 

визначена кількість ресурсів, що в свою чергу дозволяє раціонально використовувати ресурси 

підприємства. Бізнес-проекти ініціюються в силу виникнення потреб, які потрібно задовольнити. 

Україна переживає складні процеси становлення соціально орієнтованої ринкової економіки, 

які потребують дослідження та формування нової ефективної системи стратегічного управління 

розвитком підприємств. Бізнес-проектування є ефективним інструментом управління та розвитку, 

оскільки саме в процесі розробки бізнес-проекту визначається мета підприємницької діяльності, 

стратегія, засоби та умови їх досягнення; бізнес-планування розглядає комплекс заходів науково-

технічного, технологічного, організаційного, фінансово-економічного, соціального, екологічного 

характеру, що пов'язані з реалізацією стратегічного розвитку.  
 

1 Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003.; 2.Ноздріна 

Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л.В. Ноздріної. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010.  
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Зміни в економічному та соціальному житті суспільства, що відбувалися протягом XVIII-XX 

ст., набувши особливої значущості в другій половині XX століття, відчутно змінили вагомість 

ролей жінки та чоловіка в суспільстві, суттєво вплинули на традиційні уявлення про коло 

обов‘язків кожного з них та вивели ґендерне питання в дискусійну площину економічної науки. 

Особливості гендерних відмінностей в підходах до управління висвітлюються в працях таких 

вітчизняних науковців, як Власенко Н.С., Виноградова Л.Д., Калачова І.В., Хохлова Т.П, а також 

американських дослідників М. Хенінг, А. Жарден, Роузнер Дж.. Проте, незважаючи на значні 

напрацювання у цій сфері, не існує однозначності у твердженнях про наявність відмінних чи 

схожих характеристик здійснення управлінської діяльності жінками та чоловіками. 

У процесі аналізу гендерних відмінностей в управлінській практиці, вчені акцентують увагу 

на особливостях різних підходів до керівництва колективом та окремим працівником, а також 

властивостях міжособистісних відносин з урахуванням чоловічої та жіночої психіки. Результати 

досліджень багатьох науковців стосовно порівняння ділових та психологічних якостей жінки і 

чоловіка показали, що існують певні відмінності в чоловічому та жіночому менеджменті. Разом з 

цим, проведені наукові експерименти не підтвердили гіпотезу про те, що існують відмінності в 

розумових здібностях та схильності до навчання представників обох статей. Враховуючи 

актуальність теми дослідження, метою роботи є визначення відмінних характеристик жінки та 

чоловіка в управлінні бізнес-проектами. 

Результати соціологічних досліджень підтверджують відмінності у стилях управління 

керівників-чоловіків та жінок. Для прикладу, останні надають перевагу більш ієрархічно простим 

структурам управління організацією. Доволі часто прослідковується, що інтуїтивне сприйняття 

розвитку подій чи окремої ситуації жінкою є точнішим та результативнішим за чоловічу схильність 

до прогнозування на основі аналізу відомих факторів. Стосовно рівня задоволеності від виконаної 

роботи, то в жінок-менеджерів він вищий; на противагу чоловікам, вони домінують в 

комунікаційних процесах та спілкуванні з членами проектної команди. Крім того, жінки-менеджери 

більш довіряють членам команди та демонструють кращу схильність до компромісів, що є 

перевагою у разі виникнення конфліктів чи розбіжностей у виробничо-господарських процесах. 

На думку авторів, у кожній проектній команді повинно бути присутнє як чоловіче, так і 

жіноче начало, адже через природні інстинкти збереження та продовження роду (а відтак і постійну 

схильність до компромісу), в рамках проектної діяльності, створення, розвиток та досягнення цілей 

проекту будуть пріоритетними для обох. Біологічна сутність чоловіка полягає в схильності до 

постійних змін, росту та новизни, що сприяє появі інноваційних підходів до процесу розроблення 

проекту. За природою жіночого начала закріплена функція продовження роду, що вимагає здатності 

адаптовуватись до змін навколишнього середовища. Тому в проектних розробках жінкам 

притаманна схильність пристосовуватись до мінливих умов виробничо-господарського процесу з 

метою ефективного застосування попередньо набутого досвіду рутинних операцій для реалізації 

запропонованих чоловіками інноваційних підходів. 

Створення проектних команд з врахуванням гендерних особливостей дають позитивний 

результат у проектах, які носять соціальний, політичний, інноваційний характер.  
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Сучасний світ бізнесу непередбачуваний та нестабільний. Керівництво більшості організацій, 

компаній, корпорацій розуміють, що проекти і портфелі проектів дають тільки десяту частку від 

очікуваного прибутку чи результату. 

Одне з концептуальних рішень цієї проблеми полягає в узгодженні усіх видів діяльності та 

процесів, які відбуваються в організації, тобто досягнення стратегічної єдності. Для оцінювання 

таких взаємозв‘язків в діяльності компаній використовують термін «синергія».  

Синергізм – в перекладі з грецької «спільна дія». Важливим принципом синергізму є взаємно 

підсилююча дія декількох підсистем, що збільшує впорядкованість системи в цілому. Створення 

складної структури відбувається за рахунок трансформації простих узгоджених елементів, що є 

складовими. Як результат ми отримуємо зростання ефективності діяльності, тобто виникає 

синергійний ефект. В математичному виді синергійний ефект зображують формулою «2+2=5», 

тобто сумарна віддача капіталовкладень організації більша, ніж сума показників віддачі по 

кожному напрямку. За останні роки синергізм поповнився поняттям негативного синергійного 

ефекту, коли «2+2<4».  

Синергійний ефект – поняття багатогранне та неоднозначне, досягти його не завжди вдається. 

Причини невдач для кожної організації свої і мають різну природу походження (зовнішні – зміни в 

законодавчих базах, внутрішні – прорахунки самої організації). Тому головне завдання керівництва 

організації полягає в підборі складових елементів (підсистем) та поєднанні їх таким чином, щоб 

ресурси оптимально взаємодіяли і утворювали позитивний синергійний ефект. Отримати ефект 

можливо за рахунок таких показників, як: 

 організуюча роль менеджера; 

 організація праці; 

 організації виробництва; 

 прийняття рішень колективом; 

 організація оперативного виробничого планування та управління. 

Основною метою дослідження є розгляд методів розрахунків синергійного ефекту для 

організацій, портфелів проектів. 

Існує кілька поглядів на методику розрахунку синергійного ефекту. Так, синергійний ефект 

вимірюють у ступені повернення, тобто на скільки відсотків синергійний ефект збільшує (зменшує) 

вартість капіталу інвесторів в капіталі організації. Якщо брати за основу методологію І. Ансоффа, 

де кожний товарний ринок привносить свою долю до загального прибутку організації, то 

коефіцієнт повернення інвестицій (КПІ) визначають як: 

Іт

ОтДт
КПІ




       (1) 

де Дт – вартісний об‘єм продажу товару (послуг) організації за рік; От – операційні 

(ресурсні) витрати; Іт – інвестиційні витрати. 

Для організацій, які працюють за інтеграційною схемою управління, інвестиції, як правило, 

менші ніж інвестиції для незалежних фірм, які входять до складу однієї організації. Тому при 

рівних показниках вартісного обсягу продажу товарів (послуг) для організацій обох типів 

показники інвестицій та сам синергійний ефект мають такий вигляд: Ic <Iт; КПІс > КПІт, де «с» – 

відповідає показникам інтегрованої організації; «т» – відповідає сумі показників незалежних фірм, 

які входять до складу однієї організації. 
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Базуючись на показниках формули (1) виникає можливість виділити такі види синергізму: 

 торговельний синергізм спостерігають, якщо товари постачаються по однакових каналах 

розподілення, керівництво процесом продажу відбувається з єдиного центру; 

 операційний синергізм є результатом ефективного використання основних засобів та 

персоналу, спільного проведення крупних закупівель, розподілення накладних витрат; 

 інвестиційний синергізм проявляється при спільному використанні виробничих 

потужностей, загальних запасів сировини, обладнання, переміщення, досліджень та розробок з 

одного продукту на іншій, загальній технологічній базі; 

 синергізм управління виникає як результат менеджменту компанії, що визначає позитивний 

ефект при вирішенні стратегічних, організаційних, операційних проблем. 

Розрахувати синергійний ефект можливо і за допомогою інновацій, які розглядаються в 

якості важеля для збільшення обсягів виробництва та прибутку. Синергійний ефект може мати 

дійсний, потенційний та упущений характер. Дійсний синергійний ефект в обсязі виробництва (a 

Real Synergistical Effect in a production volume) описують як: 

RSEpv = PVpfi – PVL1,  PVpfi = Fpfi *Lpfi,   (2) 

де PVpfi – обсяг виробництва (Production Volume), одержаний виробничими силами приросту 

Fpfi (the productive forces of increase) за допомогою дійсного інноваційного важеля L; PVL1 – об‘єм 

виробництва, що може бути отриманий виробничими силами приросту Fpfi за допомогою 

інноваційного важеля L = 1.  

Різниця між цими обсягами виробництва, отриманими за допомогою вказаних інноваційних 

важелів, і є дійсним синергійним ефектом.  

Якщо від дійсного синергійного ефекту відняти приріст затрат на виробництво, то отримаємо 

дійсний синергійний ефект за прибутком (a Real Synergistical Effect in profit): 

RSEp = RSEpv – (C-C0 ) ,     (3) 

де RSEpv – дійсний синергійний ефект; (С – С0) – приріст затрат на виробництво.  

Якщо враховувати, що максимальне значення інноваційного важеля відповідає Lmax=1.41, то 

виникає можливість розрахувати потенційний синергійний ефект за обсягом виробництва. 

Упущений синергійний ефект за обсягом виробництва розраховують як різницю між потенційним 

та дійсним синергійним ефектами за обсягом виробництва. Упущений синергійний ефект за 

прибутком – це різниця між потенційним та дійсним синергійними ефектами за прибутком. 

Синергійний ефект в межах портфелю проектів проявляється через призму впровадження новітніх 

технологій (розробок), спільне використання ресурсів (для економії витрат), створення переваг в 

часі та якості за рахунок розділення робіт, створення кращих умов для позикового капіталу при 

умові авторитетності учасників проектів, зростання довіри споживачів до якості кінцевого 

результату, підвищення ефективності управління за рахунок професіоналізму менеджера портфеля 

проектів 

Отже, синергійний ефект портфелю проектів полягає в одночасному отриманні оптимальних 

значень кінцевих показників, таких як збільшення прибутку, зниження інвестиційних затрат, 

зниження операційних витрат, при цьому користь від реалізації портфеля проектів повинна 

перевищувати користь від реалізації окремих проектів портфеля. Досягати збільшення 

синергетичного ефекту портфелю проектів необхідно, на нашу думку, перш за все за рахунок 

впровадження нових моделей, методів та засобів управління портфелями проектів, а також 

розвитку професіональних вмінь проектних менеджерів. 

 

1. И.Ансофф. ‖Стратегическое управление‖//Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. 

Л.И. Евенко. М.: Экономика, 1989. −519 с. 2. Д.Володин, А.Снегирев. Система внеэкономической 

оценки и потенциала развития организаций. 3. О синергетическом эффекте и его использовании 

при управлении развитием компании. Статьи компании ПрофРост. http//www.profrost.ru. 4. 

Методика измерения динамических параметров экономического роста/ Волгоградский 

государственный технологический университет. Кафедра ММиОП. http/mmop.vstu.ru.  
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Відповідність змісту інновації критеріям еволюційної коректності та ефективності є одним з 

критеріїв відбору інноваційних альтернатив на ранніх стадіях проектування. Застосування цих 

критеріїв у процесі оцінки доцільності реалізації інноваційних проектів (ДРІП) вимагає не лише 

якісної, але й кількісної оцінки цієї відповідності з можливістю врахування ступеня невідповідності 

у показниках прогнозної ефективності проектів.  

Методологічні засади індикативної оцінки доцільності реалізації інноваційних проектів на 

основі застосування критеріїв еволюційної коректності (ЕК) та ефективності (ЕЕ) обґрунтовані у 

[1]. Збільшення ймовірності прийняття успішного інноваційного рішення досягається зменшенням 

невизначеності ситуації прийняття рішення завдяки доповненню інформації про значення 

параметрів системи відомостями про закономірності їх тренду, формалізованими у вигляді 

еволюційних моделей складових інновативної системи (ІнС): об‘єкта інновацій (ОбІн), 

інноваційного продукту та продукції (ІнПрод), ринку, підприємства – суб‘єкта інноваційної 

діяльності. Оцінити результати застосування обраного способу зміни кожної складової можна за 

зміною значень індикаторів її еволюційного стану (ЕС) та потенціалу розвитку; характер та 

величина цієї зміни виступають у якості індикаторів еволюційної коректності (ІЕК) та ефективності 

(ІЕЕ) інновації. За такого підходу прогнозний результат реалізації інноваційного проекту 

представляють у вигляді сукупності індикаторів, які відбивають еволюційну коректність та 

ефективність пропонованих змін та способів їх реалізації, тобто індикаторів ІЕК та ІЕЕ, визначених 

на основі базових еволюційних моделей та поточних ЕС окремих складових ІнС. Еволюційно 

коректною зміна конкретної складової вважається у разі спрямування на покращення властивостей, 

які є пріоритетними на даному чи наступному етапах розвитку, еволюційно ефективною — при 

здійсненні еволюційно ефективними способами вдосконалення, тобто структурними чи іншими 

змінами шляхом поступального руху за лініями розвитку у напрямку вичерпання еволюційного 

потенціалу, детально дослідженими у працях Д.Манна і М.Слокума.  

Якісна оцінка ДРІП здійснюється за зміною ЕС складових ІнС на s-кривих їх еволюції та 

положення ОбІн на одній чи кількох лініях розвитку залежно від напрямку та величини цієї зміни 

за якісними шкалами, які, згідно [1], містять впорядковані оцінки ЕК (від повної відповідності 

закономірностям еволюції (ПВ) до практичної (В), часткової (ЧВ), малої (МВ) відповідностей та 

повної невідповідності (НВ)) та ЕЕ (від високої ефективності (ВЕ) до значної (Е), малої (МЕ) 

ефективності та повної неефективності (НЕ) для кожної лінії розвитку). Для урахування отриманих 

якісних оцінок ІЕЕ та ІЕК при відборі інноваційних альтернатив необхідно приведення їх до 

кількісних значень, придатних до використання в процесі розрахунку прогнозних фінансово-

економічних показників інноваційного проекту. Метою даного дослідження було встановлення 

кількісної міри оцінки критеріїв ЕК та ЕЕ інноваційних проектів та розробка шкал для цих оцінок. 

Для вибору адекватної кількісної міри оцінки ІЕК та ІЕЕ були проаналізовані відомі кількісні 

міри врахування факторів невизначеності прийняття інноваційного рішення і проведене їх 

порівняння з вимогами до такої міри, що випливають зі змісту ІЕК та ІЕЕ. Аналіз наявних 

кількісних мір оцінки критеріїв доцільності реалізації інноваційних проектів показав, що цим 

вимогам відповідає коефіцієнт впевненості Кпев у успішній реалізації проекту, використання якого 

обґрунтовано у [2, с. 82-83]: він є універсальним, допускає комбінування статистичних даних та 

експертних оцінок і дає змогу агрегувати значення часткових, пофакторних коефіцієнтів у 

інтегральний коефіцієнт впевненості – показник доцільності та прогнозованої успішності реалізації 
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проекту.  

Виходячи зі змісту якісних оцінок ІЕК та ІЕЕ [2] та кількісних оцінок Кпев [2, с. 82-83], було 

запропоновано шкалу перерахунку якісних оцінок ІЕК та ІЕЕ у кількісні значення цих індикаторів, 

які відіграють роль часткових Кпеві стосовно його ЕК та ЕЕ (табл. 1). 

Таблиця 1 

Якісні та відповідні до них кількісні оцінки ІЕК та ІЕЕ, розраховані за шкалою значень Кпев  

ІЕК НВ НВ/МВ МВ МВ/ЧВ ЧВ ЧВ/В В В/ПВ ПВ 

Кпев ІЕК -0,9 -0,7 -0,45 -0,2 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 

ІЕЕ НЕ НЕ/МЕ МЕ МЕ/Е Е Е/ВЕ ВЕ 

Кпев ІЕЕ -0,9 -0,7 -0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 

Оскільки інноваційному рішенню притаманна як ЕК, так і ЕЕ, то загальний коефіцієнт 

впевненості пропонується розраховувати як результат суперпозиції ІЕК та ІЕЕ за правилами оцінки 

Кпев для двох факторів [2, c. 162 – 163]. Результати розрахунку Кпевk, наведені у табл. 2, відбивають 

коефіцієнт впевненості у успішності проекту з погляду ЕК та ЕЕ за k-им фактором. 

Таблиця 2  

Значення Кпевk за k-им фактором еволюційного ризику залежно від якісних оцінок 

індикаторів еволюційної коректності ІЕКk та ефективності ІЕЕk за цим фактором 

ІЕЕk 
ІЕКk 

НВ НВ/МВ МВ МВ/ЧВ ЧВ ЧВ/В В В/ПВ ПВ 

НЕ -0,99 -0,97 -0,95 -0,92 -0,86 -0,82 -0,75 -0,60 0,00 

НЕ/МЕ -0,97 -0,91 -0,84 -0,76 -0,57 -0,45 -0,25 0,17 0,67 

МЕ -0,93 -0,79 -0,62 -0,44 0,00 0,21 0,43 0,64 0,86 

МЕ/Е -0,86 -0,57 -0,21 0,13 0,51 0,62 0,72 0,83 0,93 

Е -0,75 -0,25 0,27 0,50 0,72 0,78 0,84 0,90 0,96 

Е/ВЕ -0,67 0,00 0,45 0,63 0,79 0,84 0,88 0,93 0,97 

ВЕ -0,50 0,33 0,64 0,75 0,86 0,89 0,92 0,95 0,98 

З визначення Кпев випливає, що Кпев = Русп –1, де Руспі – ймовірність сприятливої події 

(успіху). Це дає змогу порівняти кількісні оцінки Кпев для ІЕК та ІЕЕ з відомими даними щодо 

впливу на успішність проектів наявності у складових ІнС властивостей, відбитих у значеннях 

певних ІЕК та ІЕЕ і виражених через відповідні апріорні значення коефіцієнтів впевненості К
0
пев у 

успішності проектів [3], а виявлені розбіжності у разі Кпев К
0
пев врахувати у величині премії за 

ризик проекту з відповідним дисконтуванням значень основних показників ефективності проекту – 

чистої нинішньої вартості, терміну окупності, внутрішньої норми доходності тощо. Ризик 

прийняття інноваційних рішень, які не відповідають еволюційним закономірностям розвитку 

окремих складових ІнС чи еволюційно коректним сполученням станів цих складових, ми 

пропонуємо називати еволюційним ризиком. Виходячи з взаємозв‘язку між премією за ризик і 

ймовірністю успішної реалізації проекту, премія еві внаслідок некоректності за і-м фактором 

становитиме:  

2

)()( ,пев,
0
пев

ев
іііі

i

ІЕЕІЕККІЕЕІЕКК 


      (1) 

Сумарна премія за еволюційний ризик дорівнюватиме сумі окремих премій: 

   iевев .       (2) 
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Будь-який інвестор, вкладаючи кошти у девелоперський проект, прагне отримати дохід на 

вкладений капітал та його відшкодування. Дохід на капітал за своєю сутністю є компенсацією 

цінності грошей, які вкладені в об‘єкт інвестиції. На розмір доходу впливають час, ризик та інші 

умови, при яких здійснено інвестиції. 

Ставка капіталізації, яка використовується при оцінюванні проекту шляхом застосування 

доходного підходу, містить у собі дві складові: норму доходу на інвестований капітал (власний та/або 

позичковий) та норму його повернення.  

З теорії інвестиційного аналізу відомо, що норму доходу на інвестований капітал можна 

визначити як функцію ризиків: 

)r,...,r,...,r,...,r,Y(fY nirf 21 ,     (1) 

де rfY  – безризикова ставка (англ. – risk-free rate); 

r – ризик; i – номер ризику, n,i 1  n – кількість ризиків. 

Одним з можливих способів конкретизації функціональної залежності (1), який найчастіше 

використовується вітчизняними оцінювачами, є застосування методу кумулятивної побудови (англ. – 

build-up approach). Сутність методу полягає в додаванні відсоткових складових (премій), що 

відображують додаткові ризики, які притаманні об‘єкту інвестицій, що оцінюється, до норми доходу 

на інвестиції, які, в порівнянні з іншими, вважаються безризиковими. 

З теорії інвестиційного аналізу відомо, що норму доходу на інвестований капітал можна 

визначити як функцію ризиків. У теорії оцінювання досить поширеним є підхід до трактування 

ризику як імовірності недоотримання доходу під впливом дії певних факторів, від яких залежить 

фінансовий результат вкладення інвестицій в об‘єкт оцінювання. На нашу думку, суттєвим 

недоліком такого підходу до визначення ризику є недооцінювання реальної вартості інвестиційно-

інноваційних проектів в умовах невизначеності, що завжди супроводжує вкладення коштів у 

впровадження науково-технічних інновацій, особливо на сучасному етапі соціально-економічного 

розвитку України. Чим більша невизначеність, тим більші ризики, вища ставка капіталізації 

(дисконтування) і, відповідно, нижча вартість проекту. Інвестор, вкладаючи гроші в більш 

ризиковані проекти, вимагає більш високої компенсації (премії) за ризик. В умовах кризи ризики 

вкладення грошей в девелоперські проекти, пов‘язані в першу чергу з тим фактом, що невідомо, як 

будуть змінюватися ціни на будівельні матеріали і відповідні витрати на будівництво, невідома 

динаміка цін на рухомість. Проте, сам факт підвищення ризиків, пов‘язаним з певним проектом, не 

означає автоматичного підвищення його доходності. Адекватне співвідношення між доходністю 

інвестицій та ризиком даних інвестицій, справедливе лише для сформованого ринку, коли інвестор 

може вибирати між декількома альтернативними проектами, кожен з яких характеризується своїм 

ступенем ризику.  

В умовах кризи ринок виходить зі стану рівноваги. Доходність інвестицій в будівництво 

знизилася на фоні зниження загальної доходності бізнесу і, відповідно, зниження доходності 

альтернативних інструментів інвестування. Одночасно зросли ризики не тільки інвестицій в 

девелоперські проекти, а і ризики інвестицій, які можуть розглядатися, як альтернативні. З огляду 

на цей факт, інвестор змушений погоджуватися на більш низький рівень доходності при більш 

високих ризиках.  
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В умовах зростаючої мережевої економіки, в менеджменті все ширше застосовуються методи 

управління проектами. Управління бізнес-проектом (Project Management) - це застосування знань, 

навиків, інструментів і методик у проектній діяльності для досягнення вимог проекту. Воно 

включає в себе: визначення вимог до проекту, встановлення ясних і досяжних цілей проекту, 

забезпечення балансу суперечливих вимог щодо якості, обсягу робіт, часу та вартості виконання 

проекту, узгодження специфікацій, планів підходів і поглядів, пов'язаних з очікуваннями різних 

учасників проекту щодо його виконання. 

Відповідно до стандартів американського Інституту управління проектами (Project 

Management Institute), існує 44 процеси управління проектом. Усі ці процеси об'єднані в п'ять груп, 

які називаються групами процесів управління проектом (або групами проектних процесів): ініціації, 

планування, виконання, моніторингу і контролінгу, а також закриття. 

Проект виконується впродовж свого життєвого циклу, який складається з окремих фаз. Фази 

проекту зазвичай виконують послідовно, але іноді вони можуть перекриватися в часі. Фази можуть 

бути розбиті на підфази, далі - на компоненти. Така ієрархія визначається структурою розбиття 

проектних робіт. Кількість фаз проекту і їхні назви визначають виходячи з потреб управління в 

організації (або організаціях), залучених до проекту. 

За досягнення цілей проекту відповідає особа, призначена виконуючою проект організацією - 

менеджер проекту. Менеджери проектів у своїй роботі постійно мають справу з так званим 

"потрійним обмеженням" в управлінні суперечливими проектними вимогами: обсягом проектних 

робіт, часом і вартістю проекту. Виконання проекту здійснює проектна команда під керівництвом 

менеджера проекту. Проектна команда професійно відповідає перед учасниками проекту, зокрема 

перед замовником, виконавчою організацією та суспільством загалом. 

В умовах розвинутих комунікацій при застосуванні проектних методів управління незмірно 

підвищується роль людського фактора. З одного боку сильно зростають можливості окремих осіб, а 

з іншого - особистісний виконавчий фактор. Однією із важливих складових, які впливають на 

потрійно якісне виконання проекту, є соціально-економічна складова. До цієї складової можна 

віднести: 

• матеріальне стимулювання виконавців проекту; 

• процеси соціальної адаптації працівників проекту; 

• колективне обговорення результатів проекту; 

• висвітлення активності учасників проекту; 

Вагомою складовою соціально-економічного впливу є психологічна складова, яка може у 

правильному напрямку вплинути на мотивацію учасників. Психологічну складову може підсилити: 

• уважне ставлення до потреб усіх учасників проекту; 

• вміле використання сильних сторін учасників проекту; 

• правильне поєднання психологічного навантаження на виконавців; 

• утворення спільності поглядів щодо роботи, яка виконується. 

Психологічно зростає навантаження на колектив проекту, менеджер проекту повинен 

виконати одну із важливих координуючих функцій - мотивування та забезпечити сприятливий 

психологічний клімат в колективі. 
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Стандартизованість товарів та уніфікованість послуг призвели до формування стандартних 

маркетингових рішень. Тому одним з способів утримання споживача та формування конкурентних 

переваг є індивідуалізація відносин, яка базується на розвитку довгострокової взаємодії 

партнерства. Отже, відносини стають найважливішим ресурсом, яким володіє підприємство, разом 

з іншими ресурсами: матеріальними, фінансовими, інформаційними, людськими тощо.  

Суб'єкти маркетингу партнерських відносин можна поділити на три групи за типами 

партнерства, які функціонують в єдиній системі, але мають різні характери партнерства та 

взаємозв‗язки, і відповідно відіграють різні ролі в проектній діяльності. 

Перша група партнерства – прямі партнерські відносини – включає в себе бізнес-одиниці, з 

якими підприємство безпосередньо будує партнерські відносини, які в даному випадку полягають у 

взаємовигідній співпраці, створенні додаткових цінностей для кінцевого споживача, зменшення 

часових, трудових та фінансових затрат при укладанні договорів, взаємодопомозі у критичних 

ситуаціях тощо. До цієї групи належать постачальники, організації-споживачі, маркетингові 

посередники, надавачі ділових послуг, конкуренти. Реалізація будь-якого проекту відбувається не в 

вакуумному середовищі, тому налагодженість ланцюга співпраці збільшує ймовірність якісного та 

вчасного виконання проекту. Партнерські відносини з конкурентами дають можливість 

використовувати потужності та ресурси конкурентів, якщо виникає ситуація коли, за якої проектна 

команда самостійно не може виконати проект. 

Друга група суб'єктів має опосередковане відношення до маркетингу партнерських відносин, 

тобто створення умов довіри є більш вигідним для виробника, оскільки дані діячі ринку 

допомагають своєю діяльністю і ставленням до компанії-виробника створювати прямі партнерські 

відносини, які формуються між суб'єктами першої групи. Дана група партнерства отримала назву – 

опосередковані партнерські відносини. До другої групи відносяться: фінансові, банківські, кредитні 

установи; бюджетні організації та органи влади; засоби масової інформації; громадські організації; 

місцева громадськість тощо. Саме ці бізнес-суб‘єкти ринку можуть залучати підприємство-

партнера у реалізацію проекта.  

До третьої групи суб‘єктів маркетингу партнерських відносин відносяться акціонери, 

керівництво та персонал підприємства-виробника. Дана група суб'єктів формує імідж підприємства, 

відіграє важливу роль при формуванні партнерських відносин з суб'єктами перших двох груп і має 

характер «внутрішньофірмових партнерських відносин». Формування лояльних працівників та 

корпоративного духу забезпечує розуміння місії та цілей підприємства, а також ефективну 

командну роботу над проектом.  

 

1. Балабанова Л.В. Маркетинг: підручник. / Л.В. Балабанова. - Донецьк: 2008. – 562 с. 2. Карпенко 

Н.В. Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації: Монографія / Н.В.Карпенко. – 

Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 259 с. 3. Чухрай Н.І. Оцінювання і розвиток відносин між бізнес-

партнерами: Монографія / Н.І.Чухрай, Я.Ю. Криворучко; за наук. ред. Н. Чухрай. – Львів: 

Видавництво «Растр-7», 2008. – 360 с. 



672 

 

Д.е.н., проф. І.М.Комарницький, К.ф.–м.н., доц. М.І.Бублик* 

НУ «ЛП» ННІНТУ ім. В. Чорновола 

*Національний університет «Львівська політехніка» 

 

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТАМИ СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНО-

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ДЕРЖАВА, РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО 

 

© Комарницький І.М., Бублик М.І., 2011 

 

Проблеми управління бізнес-проектами соціо-еколого-економічних систем безпосередньо 

пов‘язані із прийняттям управлінських рішень щодо екологічно нейтрального (щодо довкілля) 

виробництва і збуту екологічно чистих товарів та послуг. Однак, зростаючий антропогенний та 

техногенний тиск на навколишнє природне середовище (далі – НПС) підводить суспільство до 

критичної межі виживання, де забезпечення належних умов життя населення є ключовою задачею 

концепції сталого розвитку. На етапі реалізації концепції збалансованого розвитку виробництва та 

споживання управління бізнес-проектами екологічного спрямування стає ефективним важелем 

механізмів сталого розвитку (механізмів природоохорони, природокористування, 

енергозбереження, ресурсозбереження, прогнозування та попередження надзвичайних ситуацій 

тощо). Проблеми ефективного соціо-еколого-економічного розвитку держави, регіону та 

виробництва, а також потреба у формуванні теоретичних і науково-методичних положень 

механізмів такого розвитку і обумовлюють актуальність теми даної роботи. 

Сьогодні прийнято розглядати соціо-еколого-економічну систему як єдиний взаємодіючий 

комплекс спонукаючої, забезпечуючої та регулюючої підсистем, що сприяє соціально-

економічному розвитку суспільства, забезпечує еколого-економічну рівновагу і самоорганізацію 

цієї системи в процесі еволюційних змін. Виникнення надзвичайних ситуацій (НС) безпосередньо 

пов‘язане із високим степенем ризиків у технологомістких галузях промисловості (нафтогазова, 

вугільна, металургійна та хімічна тощо), потребою у транспортуванні, зберіганні й використанні 

значної кількості небезпечних речовин, матеріалів та виробів, а також накопиченні відходів 

виробництва. Функціонування потенційно небезпечних об‘єктів має регламентуватися на 

законодавчому рівні так, щоб стимулювалися заходи щодо зменшення ризику виникнення НС, 

забезпечувалося відшкодування їх наслідків, а відповідальність власників об‘єктів підвищеної 

небезпеки за спричинені збитки була адекватною порушенням. Тому проблема управління бізнес-

проектами щодо попередження НС є особливо актуальною в системі держаного регулювання соціо-

еколого-економічними системами. 

Вирішення даної проблеми зводиться до пошуку способів вибору максимально ефективної 

комбінації заходів щодо попередження виникнення НС при обмежених витратах. На рівні держави 

при розробці превентивних заходів щодо виникнення НС особливу увагу рекомендуємо звернути на 

реалізацію загальнодержавних та регіональних програм забезпечення стійкого розвитку країни, 

відновлення їх подальшого фінансування та контроль за використанням виділених коштів. 

Виходячи із наведеного на сайті МНС [1] переліку державних (цільових) програм, особливу увагу 

при запобіганні виникненню НС слід звернути на проект Державної програми запобігання 

виникненню НС техногенного та природного характеру на 2009-2013 роки [2], який обґрунтовує 

створення єдиної та ефективної системи моніторингу інформації щодо стану потенційно 

небезпечних об‘єктів, оцінки та прогнозування виникнення НС. 

Запобігання виникненню НС є цілісною системою (комплексом) правових, соціально-

економічних, організаційних політичних, технічних та ін. заходів на попередження виникнення НС 

та наслідків їх впливу на населення, його подальший добробут та навколишнє середовище. 

Проведемо оцінку ефективності проведення превентивних програм (заходів), де виникає 

необхідність обґрунтування їхньої ефективності та доцільності. Економічна оцінка – це оцінка змін 
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в економіці, що виникають при певному впливі внаслідок порушення основних функцій природи, 

тобто вона відображає вартість заходів на підтримання оптимального стану природної, соціальної 

та господарської підсистем та вартість збитків від антропогенних впливів. Для обґрунтування 

природоохоронних заходів з точки зору економіки потрібно здійснити порівняльний аналіз 

економічних результатів від їх проведення з витратами, що потрібні для їх здійснення. Оцінку 

ефективності проведених превентивних заходів пропонуємо здійснювати на різних рівнях 

господарювання. Для цього необхідно виділити низку заходів на попередження виникнення НС та 

розрахувати ефективність від їх проведення.  

Для визначення ефективності та доцільності проведення бізнес-проектів щодо запобігання 

виникненню НС, як техногенного, так і природного характеру, рекомендуємо проводити постійне 

співставлення затрат на їх проведення та ефекту, створеного від їхнього проведення. Для цього всі 

дані щодо витрат на реалізацію цільових програм запобігання виникненню НС, ефекту від їх 

впровадження та ефективності систематизуємо в таблицю. Надалі користуючись даними таблиці 

змінюємо порядок розташування проведення програм так, щоб найефективніша програма отримала 

перший номер, наступна за нею –другий тощо. На основі цих даних будуємо графік залежності між 

витратами на проведення превентивних заходів та ефектом від їх реалізації (рис. 1). Графік даної 

залежності дає змогу визначити максимальний ефект, який можна отримати від реалізації певної 

кількості заходів при обмеженому фінансуванні. Фактичний ефект може бути менший за рахунок 

дискретності заходів. 

Отже, з допомогою даного графіка залежності «затрати-ефект» ми отримуємо можливість 

вибору максимально ефективної комбінації заходів щодо попередження виникнення НС при 

обмежених витратах. Даний метод дозволяє також на основі отриманих результатів зробити 

висновки про подальшу доцільність фінансування будь-якого заходу, спрямованого на 

попередження виникнення НС та їх негативних наслідків.  

Вирішення проблеми попередження виникнення НС в регіоні сприятиме забезпеченню 

сталого розвитку його економіки та підвищенню якості життя населення. 

Рис.1. Залежність між витратами на проведення превентивних заходів та ефектом від їх 

реалізації 

Пропонуємо розглядати превентивні заходи, як комплексну систему попередження 

виникнення НС на всіх рівнях управління. Це дозволить отримати максимальний ефект від їх 

проведення. Необхідно також повести аналіз рівня техногенної небезпеки кожного регіону та 

ідентифікацію його небезпечних об‘єктів. Це дозволить отримати об‘єктивну інформацію щодо 

ризику виникнення небезпечних подій в регіонах та допоможе в відверненні настання небажаних 

подій. 

 

1. Сайт МНС [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://mns.gov.ua/2008.html.; 2. Сайт 

державної програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2009-2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/laws/regulations/pub_discussion/20080109/koncepciya.zip.   
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У сучасних умовах функціонування організацій виникла необхідність в ефективному 

застосуванні інформаційно-комп‘ютерного та програмного забезпечення, яке для спрощення 

викладу називатимемо інформаційним забезпеченням організації (ІЗО). 

Передумови застосування ІЗО зумовлені такими чинниками: 

- динамічність ринкових змін та інших складових зовнішнього середовища; 

- глобалізаційні та інтеграційні процеси; 

- необхідність удосконалення менеджменту ресурсів організації, підвищення її 

конкурентоспроможності; 

- потреба у підвищенні стандартів обслуговування споживачів та виготовлення продукції; 

- вплив випадкових та форс-мажорних факторів, необхідність їх врахування у діяльності 

організацій; 

- необхідність підвищення кваліфікації працівників, досягнення ефекту»зростання 

масштабів» та «навчання персоналу»; 

- необхідність підвищення ефективності та прибутковості організацій з метою їх 

«виживання» в умовах економічної кризи [1, с. 28-33]. 

Основні принципи впровадження та ефективного застосування ІЗО: 

- виконання запланованих завдань з метою скорочення тривалості виробничого циклу 

виготовлення продукції (часу надання послуг чи виконання робіт); 

- можливість поєднання ІЗО у певні конгломератні структури (корпоративні мережі, 

системи, блоки і т.д.); 

- універсальність та специфічність ІЗО для організацій конкретної сфери (галузі); 

- можливість удосконалення та розширення окремих складових ІЗО; 

- фінансове забезпечення організації започаткування, підтримки діяльності та 

обслуговування ІЗО; 

- економічність впровадження та функціонування ІЗО; застосування доцільних версій 

комп‘ютерного та програмного забезпечення з точки зору поєднання параметрів «завдання-якість-

ціна» [2, с. 25-28, 111-116]; 

- перспективність застосування ІЗО; 

- можливість навчання та підвищення кваліфікації персоналу при застосуванні ІЗО. 

Впровадження ІЗО повинно здійснюватися у наступних напрямках: 

- для здійснення операційної діяльності; 

- для забезпечення координації різних функціональних сфер організації; 

- для економічно-облікових та розрахунково-фінансових завдань; 

- для застереження підприємств від банкрутства; 

- з метою виконання спеціальних виробничих (інвестиційних, фінансових) проектів. 

 

1.Бондаренко В.Г., Гребенніков В.О. Сучасні і майбутні інформаційні технології України. – 

К.: Радіоаматор, 2004. – 160 с. 2.Путеводитель по методологии организации, руководства и 

управления: Хрестоматия по работам Г.П. Щедровицкого. – М.: Дело, 2003.- 160 с. 
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Необхідною умовою досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємствами є 

здатність швидко адаптуватися до змін, що відбуваються у середовищі. Одним із засодів такого 

адаптування є реструктуризація підприємства. Під поняттям реструктуризації розуміється процес 

структурних перетворень на підприємстві шляхом проведення заходів організаційно-економічного, 

техніко-технологічного, фінансового та правового характеру, що обумовлені змінами у 

зовнішньому та внутрішньому середовищах підприємства і направлені на підвищення ефективності 

його діяльності. Зміни, що проводяться на підприємстві в процесі реструктуризації, можуть 

різнитися за змістом, метою, засобами здійснення тощо. Це обумовлює існування різних видів 

реструктуризації, які потребують класифікації. Класифікація видів реструктуризації розглядається у 

роботах таких науковців, як Л.Бєлих, М.Білик, М.Данилюк, І.Карпунь, Ж.Крисько, Т.Кузенко, 

Й.Петрович, С.Покропивний, О.Терещенко та інші. Однак пропоновані різними авторами підходи 

до класифікації реструктуризації різняться між собою і не носять універсального характеру.  

Узагальнення підходів науковців та власних досліджень та матеріалів практичної діяльності 

вітчизняних підприємств дозволяють запропонувати класифікацію видів реструктуризації із 

урахуванням недоліків існуючих класифікацій. У пропоновану нами класифікацію включено окремі 

існуючі ознаки та відповідні їм види реструктуризації, виділення яких має високу теоретичну та 

прикладну значущість, а також запропоновано їх доповнити такими ознаками: за характером змін 

та за першопричиною змін. Крім того, уточнено формулювання класифікаційних ознак при 

виділенні оперативної та стратегічної; виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, 

фінансової та корпоративної, а також санаційної, адаптаційної та випереджаючої реструктуризації.  

Таким чином, із урахуванням пропонованих нами доповнень та удосконалено види 

реструктуризації підприємств пропонується класифікувати за ознаками: за спрямуванням: 

оперативна, стратегічна; за об‘єктом змін: виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, 

фінансова, корпоративна; за завданням: санаційна, адаптаційна, випереджувальна; за масштабом 

змін: часткова, комплексна; за обов‘язковістю проведення: обов‘язкова, добровільна; за характером 

змін: ланкова, функціональна; за першопричиною змін: ендогенна, екзогенна. 

Подамо характеристику вперше виділених нами видів реструктуризації. Так, з метою 

конкретизації заходів, які передбачає обраний варіант проведення реструктуризації, формування 

попереднього уявлення про масштаби їх впливу на діяльність підрозділів підприємства 

запропоновано доповнити класифікацію реструктуризації ознакою «характер змін». За даною 

ознакою виокремлено ланкову та функціональну реструктуризації. Ланкова реструктуризація 

включає структурні зміни в межах окремого підрозділу підприємства, наприклад, реструктуризація 

відділу зовнішньоекономічної діяльності, складського господарства, ремонтного цеху тощо. 

Функціональна реструктуризація, в свою чергу, передбачає зміни в межах певної функції 

управління або функціонального аспекту діяльності підприємства. Наприклад, реструктуризація 

системи мотивування, маркетингової політики, збутової діяльності, системи планування тощо. 

З метою конкретизації джерела змін, що обумовлюють реструктуризацію запропоновано 

доповнити класифікацію її видів ознакою «першопричина змін». За цією ознакою виділено 

ендогенну та екзогенну реструктуризації. Ендогенна реструктуризація обумовлюється змінами у 

внутрішньому середовищі підприємства. Джерелом виникнення необхідності проведення 

екзогенної реструктуризації являються зміни в зовнішньому середовищі підприємства. При цьому 

зміни у середовищі, що обумовлюються реструктуризацію можуть бути такими, що відбулися, 

відбуваються або прогнозованими.  
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Результати опитування 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го курсів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, 

проведеного Державним інститутом розвитку сім‘ї та молоді Міністерства України у справах сім'ї, 

молоді та спорту спільно із Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра 

Яременка у 2008 році, показують, що лише 11,5% респондентів оцінили найвищим балом (9) якість 

освіти, яку вони отримують у вітчизняних ВНЗ [1]. Також, згідно опитування, проведеного Фондом 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та фірмою ―Ukrainian Sociology Service‖ у 2011 

році, більшість українських студентів оцінюють якість навчання у вітчизняних ВНЗ, як задовільну – 

на 3,6 бали із 5. Серед основних проблем, які хвилюють студентів у навчальному процесі можна 

виділити корупцію, незадовільну матеріально-технічну базу (нестача комп‘ютерів, відсутність 

можливості працювати у мережі Інтернет, погане забезпечення навчальною літературою), а також 

неякісне викладання [2]. Проблемам корупції у ВНЗ і недостатньому матеріально-технічному 

забезпеченню ВНЗ для роботи студентів чи викладачів присвячено безліч праць та досліджень 

вітчизняних науковців, аналітиків. Окрім того, дана проблема нерідко висвітлюється у засобах 

масової інформації. Натомість питанню якості викладання навчального матеріалу приділяється 

менше уваги. Саме тому актуальною постає проблема пошуку перспективних напрямів 

удосконалення вітчизняної освітньої системи у контексті ВНЗ. 

Наявність освіти визнається обов‘язковою передумовою успішної кар‘єри та професійного 

зростання, тобто, від її якості напряму залежить майбутній стан ринку праці певної галузі. Якісна 

освіта передбачає, зокрема і постійне удосконалення викладання різноманітних дисциплін у ВНЗ, 

яке полягає у використанні нових сучасних методів та підходів, що можуть відрізнятись від 

традиційних. Нерідко до традиційних методів передачі знань у вітчизняних ВНЗ відносять такі 

технології викладання, що використовувались ще мало не півстоліття тому, а більшість із них є 

пережитками минулого, зокрема тоталітарного режиму. Проте, сучасні глобалізаційні процеси у 

різноманітних сферах, де і буде здійснюватись практичне застосування засвоєних студентами у 

ВНЗ знань, вимагають від молодих фахівців використання у своїй роботі сучасних, прогресивних, 

інноваційних і гнучких методик та інструментів. Останні можна опанувати лише із вдалим 

поєднанням як традиційних, так і не традиційних способів викладання. Застосування викладачем 

таких механізмів подачі матеріалу та стимулювання зацікавленості студентів у вивченні певної 

дисципліни є об‘єктивною передумовою становлення в Україні системи якісної освіти. 

Основні напрями удосконалення підготовки фахівців економіко-управлінських 

спеціальностей пропонуємо поділяти на групи:  

1) фінансового та нефінансового спрямування;  

2) теоретичного та практичного плану.  

Фінансові напрями потребують значного залучення грошових ресурсів для їх реалізації та 

впровадження у навчальний процес (закупівля комп‘ютерів та іншої оргтехніки, навчально-

методичної літератури тощо), а також фінансової підтримки з боку держави в контексті підвищення 

мотивації студентів (виплата стипендій, державних премій, надання грантів, нагород для 

найталановитіших студентів) або інших зацікавлених осіб (наприклад, інвесторів, великих 

корпорацій, що вкладають кошти у підготовку фахівців, які в подальшому будуть залучені для 

роботи у їхніх структурах).  

Нефінансові напрями полягають в активізації навчального процесу самими студентами та 
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науково-педагогічним персоналом шляхом впровадження нових форм, методів, заходів проведення 

занять (в тому числі нетрадиційних), наприклад, проведення їх у формі обговорень, дискусій, 

дебатів, ділових ігор тощо. 

Теоретичні напрями удосконалення навчального процесу підготовки фахівців економіко-

управлінських спеціальностей передбачають наповнення стандартних форм занять цікавими 

фактами, статистикою, прикладами діяльності реальних економічних чи фінансових організацій. 

Практичні напрями передбачають реалізацію теоретичних знань на практичній діяльності 

підприємств, реальних управлінських ситуаціях тощо.  

До методів теоретичного плану віднесемо такі: 

– застосування мультимедійних проекторів для проведення лекційних занять, що сприятиме 

більшій наочності викладеного матеріалу (особливо доцільно використовувати для пояснень 

певних структур, класифікацій тощо); 

– використання в навчальному процесі сучасних інформаційних технологій, що обумовлено 

активним зростання ролі інформатизації на всіх рівнях управління організацією; 

– наповнення навчального матеріалу цікавими та актуальними для студентів фактами у 

контексті досліджуваної теми; 

– підготовка студентами доповідей на цікаві та обрані ними теми з наведенням прикладів 

роботи реальних вітчизняних та зарубіжних підприємств чи підтвердженням розповіді 

статистичними даними; 

– проведення пар у формі ділових ігор. Це надає змогу змоделювати реальну картину 

діяльності менеджерів при настанні певної управлінської ситуації; формує у студентів навики 

оцінювання альтернативних варіантів; навики прийому певних рішень відповідно до поставленої 

мети та визначених цілей у реальному навчальному процесі; 

– заохочення студентів до обговорень, дискусій, проведення дебатів, що сприятиме вмінню 

працювати в команді та розвитку комунікативних вмінь, що особливо важливо для майбутніх 

менеджерів; 

– розробка та впровадження ефективної системи стимулювання роботи студентів. 

До напрямів практичного плану належать: 

– залучення студентів до проходження виробничої / управлінської практики щорічно. Це 

сприятиме отриманню не тільки теоретичних, а й практичних навиків роботи у приватних 

організаціях (державній установі); 

– проведення досліджень на основі реальної документації конкретної юридичної особи 

(наприклад, на основі фінансової, управлінської звітності), що також формуватиме практичні 

навики роботи серед студентства; 

– відвідування у рамках навчального процесу підприємств, організацій та установ – вивчення 

механізму та форм їхнього господарювання; набуття практичних навиків у вирішенні економіко-

управлінських завдань; вивчення функцій економіста, менеджера, бухгалтера та інших управлінців; 

дослідження основних сфер діяльності економіко-управлінських служб організації та напрямів 

вдосконалення її господарського механізму; 

– запрошення на лекційні, семінарські чи практичні заняття фахівців певної галузі, 

наприклад, працівників митних органів, економістів чи менеджерів діючих підприємств та 

організацій, які особисто розповідатимуть та відповідатимуть на питання щодо їхньої роботи. 

Отже, проведений аналіз різноманітних підходів до вдосконалення вивчення дисциплін у 

ВНЗ (тих, що потребують фінансового забезпечення і тих, що не потребують, теоретичних та 

практичних) показує, що існує безліч методів нетрадиційного проведення занять, які суттєво 

стимулюватимуть студентів до результативної роботи, тим самим підвищуючи якість їх 

професійної діяльності у майбутньому. 

 

1. Становище студентської молоді України [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/xfiles/news/db/41871.doc. 2. Навчання у ВНЗ очима студентів [електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://dif.org.ua/ua/press/ofkeofj.  
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ОПИС ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

© Лебідь Т.В., Мамрега О.В., Бедикайло І.В., 2011 

 

Життєвий цикл проекту є базовими елементом концепції проектного аналізу. Він включає час 

від перших затрат до останньої вигоди проекту та відображає розвиток проекту, роботи, які 

проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту.  

Не існує одного найкращого способу визначити ідеальний життєвий цикл проекту. В деяких 

організаціях є визначені принципи, згідно до яких до всіх проектів слід застосовувати однаковий 

життєвий цикл. В той же час, інші організації дозволяють команді проекту самостійно обирати 

такий життєвий цикл, що вважається найбільш прийнятним для проекту.  

Загальні галузеві принципи зазвичай обумовлюють застосування кращого життєвого циклу в 

цій галузі. Особливості планування та здійснення проектної діяльності державних установ та 

організацій розглянемо на прикладі проекту державних закупівель (див. табл.). 

Таблиця 1 

Життєвий цикл проекту державних закупівель 

Фази життєвого 

циклу 
Опис фази життєвого циклу 

1 2 

Ініціація 

(концепція) 

Мета: ухвалення рішення про необхідність проведення закупівлі. 

Завдання: 

- визначення змісту проекту (предмету закупівлі); 

- визначення основних вимог до проведення закупівель; 

- планування витрат; 

- визначення часових обмежень проведення закупівлі; 

- визначення складу команди проекту; 

- проведення аналізу кожної процедури, її тривалості та умов проведення; 

- визначення очікуваної дати початку проекту 

На виході, аналізуючи вимоги законодавства, учасники проекту повинні обрати одну з 

процедур закупівлі: відкриті торги; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій; 

попередня кваліфікація учасників; закупівля в одного учасника. 

Розробляються такі документи: положення про комітет з конкурсних торгів; річний план 

закупівель. 

Планування Мета: детальне планування параметрів проекту проведення закупівлі. 

Завдання: 

- визначення цілей проекту; 

- розроблення робочих схем; 

- складення переліку необхідних для підготовки документів; 

- розподілення «ролей», завдання серед команди проекту (визначення членів 

комітету з конкурсних торгів, скерування їх на навчання або на підвищення кваліфікації 

із наступним одержанням сертифікатів; визначення осіб, відповідальних за оформлення 

заявки на проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, складання 

технічного завдання, документації конкурсних торгів тощо); 

- визначення можливих потенційних учасників закупівлі. 
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Закінчення таблиці 1 

1 2 

 На виході має бути підготовлена документація конкурсних торгів, оформлені 

протоколи, проект оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про 

проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих 

торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, 

інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника); обґрунтування 

застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначена орієнтовна дата 

завершення процедури закупівлі. 

Виконання Мета: проведення тендеру. 

Завдання: 

- опублікування оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про 

проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих 

торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, 

інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника);  

- обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника; 

- опублікування документації конкурсних торгів, надання роз'яснень щодо 

документації конкурсних торгів; 

- аналіз пропозицій учасників на предмет відповідності документації конкурсних 

торгів; 

- прийняття рішень про необхідність застосування коригувальних дій (внесення змін в 

документацію конкурсних торгів, відміна торгів);  

- розгляд скарг щодо порушення процедури закупівлі або щодо неправомірності 

рішень, дій або бездіяльності замовника. 

Розробляються такі документи: реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів, 

кваліфікаційні пропозиції, цінові пропозиції; протоколи розкриття пропозицій 

конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій; протоколи оцінки 

пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій. 

Завершення Мета: визначення переможця закупівлі та оформлення документів. 

Завдання: 

- аналіз дотримання термінів виконання проекту 

- оцінювання проекту щодо досягнення цілей; 

- укладення господарського договору із переможцем (договір поставки, договір 

підряду і т.п); 

- розгляд у судовому порядку скарги щодо укладених договорів про закупівлю; 

- оформлення та розміщення на веб-порталі звіту про результати проведення 

процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не 

відбулися, повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (у разі 

наявності).  

На стадії завершення оформляється така документація: повідомлення про акцепт 

пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, повідомлення учасникам про 

результати процедури закупівлі, оголошення про результати процедури закупівлі. 

Управління проектом здійснення державних закупівель досить нелегка праця, адже при 

проведенні торгів важливу роль відіграють строки оформлення документів, як для завершення 

проекту вчасно, так і для уникнення застосування санкцій до замовника, генерального замовника, 

членів конкурсного комітету. 

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/40/RE17919.html#40
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/40/RE17919.html#40
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17920.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17920.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17922.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17923.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17924.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17924.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/40/RE17919.html#40
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an/40/RE17919.html#40
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17920.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17920.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17922.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17921.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17923.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17924.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17925.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17925.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17926.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE17926.html
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Зараз в Україні спостерігається підвищене зацікавлення проектним менеджментом (ПМ) 

(проджект менеджмент, проектний менеджмент, управління проектами, проектне управління) як 

концепцією організації діяльності та управлінської культури, що використовується для 

високоефективної реалізації проектів. 

Враховуючи новизну проектного менеджменту, як професійної сфери діяльності, існує велика 

кількість інтерпретацій цього поняття. Нерідко проджект менеджмент трактується як підрозділ 

системного аналізу, управління системами, АСУ ТП, інформаційних технологій або ототожнюється 

з такими видами управлінської діяльності, як адміністрування, керівництво, контролінг. Зокрема, 

проектний менеджмент, як вид професійної діяльності, включає планування, організування, 

моніторинг і контролювання всіх аспектів проекту в ході безперервного досягнення його цілей 

(згідно з ISO 10006). Менеджмент проектів у ширшому розумінні - це професійна діяльність, 

орієнтована на отримання ефективних результатів шляхом успішного здійснення проектів як 

цілеспрямованих змін. Одним з основних понять проектного менеджменту є поняття ―команда‖, а в 

управлінні проектами - менеджмент людських ресурсів проекту, що включає в себе процеси 

планування, формування і створення команди (Team Building), її розвитку та забезпечення 

діяльності (Team Development), трансформації або розформування команди. 

Формування і створення команди передбачає процес певного цілеспрямованого способу 

взаємодії людей в групі (команді), що дозволяє ефективно реалізовувати їхній професійний, 

інтелектуальний і творчий потенціал згідно зі стратегічними цілями цієї групи (команди). Команда 

в цьому випадку розглядається як група людей, які взаємодоповнюють і взаємозаміняють один 

одного в процесі досягнення поставлених цілей. Створення команди - процес трансформації 

сукупності індивідуумів з різними інтересами, кваліфікацією та досвідом в цілісну й ефективну 

робочу одиницю. Складність формування та розвитку ефективної Команди Менеджменту Проекту 

пов'язана з можливістю використання різного роду підходів в межах виконання проекту: 

1. Системний підхід: команда менеджменту проекту - це суб'єкт управління стосовно 

процесів і об'єктів управління у проекті з усіма властивими йому завданнями і функціями.  

2. Психологічний підхід: команда менеджменту проекту – це суб'єкт, якому притаманні 

самоврядування і саморозвиток. У проектному менеджменті ця позиція визначається через 

саморозвиток, самопозиціонування і самомотивацію команди менеджменту проекту. 

3. Проектний підхід: команда менеджменту проекту - це наскрізна складова технології 

здійснення проекту, що перебуває в постійному розвитку.  

Однак основна проблема при створенні команди менеджменту проекту не стільки в 3-х 

паралельних формах її реалізації, в кількості і якості елементів, а в тому, що вся ця сукупність 

елементів повинна працювати злагоджено і цілеспрямовано. Досить складно виділити пріоритети у 

цій сукупності, тому що для досягнення різних цілей і на різних фазах життєвого циклу проекту 

вони можуть змінюватися. Тому формування і розвиток Команди Менеджменту Проекту 

потребують таких технологій, які дозволяли б проводити інтеграцію членів команди менеджменту 

проекту у робочий простір конкретного проекту у процесі його реалізації під певні цілі і завдання. 

Такі технології вимагають крос-культурної та крос-професійної інтеграції і використовуються як 

при створенні команди менеджменту проекту, так і при інтеграції Команди Менеджменту Проекту 

в проект. 

Людський потенціал проекту - це сукупність професійних, ділових, особистісних якостей 
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учасників проекту та членів команди проекту та їх можливостей (впливу, вагомості, зв'язків тощо), 

які можуть бути використані при здійсненні проекту. Трудові ресурси є частиною людського 

потенціалу, що розглядаються в проекті як ресурс, що підлягає кількісній оцінці. Персонал - це 

конкретні індивідууми, визначальною характеристикою яких є кваліфікація, виконання 

функціонально-посадових обов'язків та ін., що описується в рамках штатного розкладу проекту. 

Проект завжди містить об‘єкти управління, керовані і некеровані в процесному вигляді. У проджект 

менеджменті, з точки зору управління системами, об'єктом управління виступають трудові ресурси 

і штат проекту, тобто такі об'єкти управління, яким властива, в основному, кількісна оцінка. В 

сучасних умовах нестачі інформації і слабкої прогнозованості поведінки керованого об'єкта при 

прийнятті управлінських рішень об'єктами управління стають людські ресурси і персонал в якісній 

формі, а саме управління спрямовується на розвиток людського потенціалу проекту.  

У проектах, в яких людський чинник має вирішальне значення, орієнтація лише на 

управління трудовими ресурсами та штатом без урахування організаційної і професійної культур, 

індивідуальних особливостей членів команд та інших погано ідентифікованих і вимірюваних 

характеристик, часто призводить до конфліктів, ускладнень та низької ефективності всього 

проекту. Філософія організації, її культура, яка включає національну, корпоративну, організаційну і 

професійну, має набагато істотніше значення у досягненні успіху проекту, аніж технологічні та 

економічні ресурси, організаційна структура та дотримання термінів виконання проекту. Тому з 

метою створення ефективної команди менеджменту проекту необхідно гармонійно поєднувати різні 

системи цінностей, ментальності та специфіки діяльності, носіями яких є члени команди в 

інтегрованому просторі проекту.  

Узагальнюючи вищевикладене, можна виокремити основні принципи формування ефективної 

Команди Менеджменту Проекту: 

1. Підґрунтям ефективної Команди Менеджменту Проекту є організаційна та професійна 

культура проектного менеджменту. 

2. У технологічному плані організаційна та професійна культура Команди Менеджменту 

Проекту визначається через систему цінностей, ментальність та гармонійне поєднання командної та 

індивідуальної діяльності.  

3. Створення та розвиток Команди Менеджменту Проекту здійснюється за допомогою 

використання технологій інтеграції (які включають певні набори технологій, методів, засобів та 

інструментів з різних професійних сфер діяльності, адаптованих відповідно до поставлених цілей) 

членів Команди Менеджменту Проекту як всередині команди, так і спрямовані на інтеграцію 

команди в проект. 

3. Як у самому проекті, так і в рішенні про реалізацію проекту повинні фігурувати питання 

щодо Командного Менеджменту Проекту (компетенція, рівень прийняття рішень, повноваження і 

відповідальність та ін.) та акумулювання й розподілу ресурсів (фінансових, часових, людських) на її 

формування, створення і розвиток.  

 

1. Батенко Л. П., Загородніх О. Л., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 231 с. 2. Словник-довідник з питань управління проектами / Українська асоціація 

управління проектами під ред. Бушуєва С. Д.. — К.: Видавничий дім "Деловая Украина", 2001. — 

640 с. 3. Трілленберг Вілфрід. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: 

Економічна думка,2001. – 95 с. 4. Управління проектами, режим доступу: 

http://buklib.net/index.php?option=com_jbook&catid=153  
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На сьогоднішній день в суспільстві відсутнє чітке поняття цінності корпоративної культури, 

чітких цілей і концепції системного підходу. Корпоративна культура не сприймається як цілісна 

система, в яку входять не тільки девізи, імідж, але й базові цінності організації, стиль управління і 

взаємовідносин, а основна роль належить традиціям і святам колективу. 

В Україні корпоративній культурі приділяється дуже мала увага, а саме корпоративна 

культура, як система цінностей, переконань, норм, правил, традицій, ритуалів, героїв, які існують в 

компанії, визначає ставлення працівників до роботи та їх поведінку. Тому керівник команди 

проекту повинен вміти не тільки реагувати на культуру, яка складається в команді, але й впливати 

на її формування, що дозволить більш ефективно організувати роботу і мотивувати працівників. 

Слід відмітити, що феномен корпоративної культури досліджували такі автори, як Д.Елдрідж, 

А. Кромбі, Е.Джакус, Д. Олдхем, М. Мескон, М. Коротков, О. Віханський, О. Наумов, Г. Заxарчин 

та інші. 

В цілому корпоративна культура в команді проекту відіграє дуже важливу роль в її 

функціонуванні, тому що вона розвиває неписані, часто невисловлені норми і взаємні очікування, 

які досить сильно впливають на поведінку колективу. Працівники, як правило, віддають перевагу 

основним культурним цінностям не раціонально, а емоційно, тому вони можуть розглядати певні 

норми і традиції, про які вони звичайно не свідчать або не люблять говорити, як вічні і священні. 

Вони готові сьогодні скоріше самі спонтанно розвивати і формувати культуру, членами якої вони є, 

ніж пасивно сприймати і відображати задану культуру. 

Результати зусиль по формуванню корпоративної культури легко фіксуються за зовнішніми 

проявами: адаптації нових працівників у колективі, внутрішньоорганізаційним легендам і ритуалам, 

поведінці працівників на нарадах, уніформі, зовнішньому оформленні офісу тощо. І якщо 

працівники, навіть у хвилини відпочинку, обговорюють професійні питання та різні фахові нюанси, 

виходить, що вони захоплені своєю справою. Формування або привнесення корпоративної 

культури, яка призводить до сприятливого психологічного клімату в колективі, стає у сучасних 

умовах глобальним стратегічним ресурсом організації. 

В команді проекту повинна функціонувати і розвиватись корпоративна культура, як 

інструмент мотивації, що спрямовується на підтримання у працівників впевненості в тому, що вони 

«роблять вірну справу», та на формування стратегічної налаштованості працівників.  

Корпоративна культура як основа мотиваційного механізму сприяє розвитку у команди 

самоввідачі. І якщо працівники самі ставлять перед собою цілі та роблять все можливе для їх 

реалізації, вони будуть працювати більш плідно та енергійно. Якщо ж і керівник приділяє цьому 

увагу та формулює зі співробітниками цілі, досягнення яких піддається виміру за рівнем і терміном 

виконання, це значно підвищує продуктивність праці команди проекту.  

Задля створення ефективного мотиваційного механізму, мають бути чітко розмежовані 

мотиваційні фактори та стимули. Рівень корпоративної культури істотно впливає на формування 

мотиваційного механізму в команді проекту.  

Проблематика корпоративної культури багатогранна, відносно нова для нашого суспільства й 

недостатньо досліджена науково. У зв‘язку з тим, що корпоративна культура перебуває на 

„перетині‖ таких наук, як менеджмент, психологія, культурологія, педагогіка, соціологія, філософія 

та інші, вона потребує комплексних наукових досліджень на засадах системного підходу за участю 

фахівців різного профілю.   



683 

 

К.е.н., доц. Н.О. Микитюк 

Національний університет «Львівська політехніка» 

 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КЛАСТЕРАМИ ЯК ПРОЕКТАМИ 
 
© Микитюк Н.О., 2011 

 

Динамічність та конкурентоспроможність економічного розвитку регіонів на сучасному 

етапі неможливі без наявності інновацій. Факторами, що впливають на поширення нових 

технологій виступають взаємодія та взаємозв‘язок місцевих урядів з науковими та освітніми 

установами, фінансовими і підприємницькими структурами. Вся ця сукупність характеризує 

кластерну модель розвитку регіонів України. 

Кластеризація – це економічна агломерація взаємопов‘язаних підприємств на визначеній 

території [1]. Формування кластерів сприяє залученню інвестицій, допомагає визначити напрями 

вдосконалення освіти і сприяє дослідницькій активності, стимулює розвиток підприємництва з 

урахуванням використання передових технологій. Важливим при цьому є визначення типу 

співпраці між різними підприємствами, установами та організаціями, а також перспектив розвитку 

регіону.  

Можна вважати, що кластери за своєю суттю – це окремий вид довготермінового бізнес-

проекту. Ініціювання кластерної моделі розпочинається в період розробки стратегічного плану 

регіонального розвитку [2]. Саме на цьому етапі виникає необхідність управління формуванням 

кластеру, як проекту, тобто координація використання людських та матеріальних ресурсів за 

допомогою сучасних методів і техніки управління для досягнення відповідного рівня прибутків 

учасників проекту, високої якості продукції та розвитку регіону. 

Важливим питанням управління формуванням кластеру є оцінка середовища, в якому він 

буде функціонувати. Тобто необхідно визначити чинники впливу на його підготовку та реалізацію, 

серед яких виділяють зовнішні (політичні, економічні, суспільні, правові, науково-технічні, 

культурні та природні) та внутрішні (пов‘язані з організацією проекту). Організація проекту є 

розподілом прав, відповідальності та обов‘язків між учасниками проекту [3]. Ініціаторами 

формування кластеру, тобто учасниками правління такого проекту виступають керівники 

підприємств і організацій, що працюють у відповідній сфері економічної діяльності кластера, що 

створюється, територіальні та центральні органи виконавчої влади, зацікавлені у розвитку кластеру. 

Особливістю кластеру порівняно з іншими видами бізнес-проектів є те, що формування кластеру 

здійснюється шляхом проведення зборів підприємств і організацій, які подачею своїх заяв виявили 

зацікавленість стати учасниками кластеру і утворили Координаційну ради з розвитку кластеру.  

Формування кластерів як проектів вимагає відповідного нормативного регулювання. Так, 

рішенням Львівської обласної ради затверджена «Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року», на 

виконання якої формуються річні програми розвитку. Зокрема, в Програмі соціально-економічного 

та культурного розвитку Львівської області на 2011 рік сформовані заходи щодо підвищення 

конкурентоспроможності економіки, розвитку базових галузей господарського комплексу, серед 

яких особливої уваги заслуговує активізація науково-технічного потенціалу та інноваційної 

діяльності, впровадження нових технологій, подолання розриву між наукою і виробництвом. 

Таким чином, питання управління кластерами як проектами потребує подальшого вивчення в 

частині взаємозв‘язку всіх його учасників, розподілу їх функцій, завдань та зобов‘язань тощо. 

 

1. Захарченко В.И., Осипов В.Н. Кластерная форма территориально-производственной 

организации – Ч.1. – Повышение региональной конкурентоспособности на основе кластерного 

подхода. – Одесса: «Фаворит» - «Печатный дом», 2010. – 236 с. 2. Петкова Л., Проскурін В. 

Муніципальні інвестиції та кредити Навчальний посібник / Київ, 2006.- 158 c. 3. Тарасюк Г.М. 

Управління проектами: Навчальний посібник / Г.М. Тарасюк. - 2-ге вид.. - К.: Каравела, 2006. - 320с. 
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Характеризувати ведення Інтернет-бізнесу можна по різному, оскільки це збірне багатогранне 

об'ємне поняття, яке в цілому охоплює всю сукупність всіх видів ведення комерційної діяльності та 

ділової активності в рамках глобальної електронної мережі зі своєю специфікою і можливостями 

задоволення потреб користувачів та отримання ними різних благ. 

Створення успішного бізнес-проекту у глобальному середовищі Інтернет постає у вигляді 

складної задачі як з погляду його технічної реалізації так і зручності управління ним протягом його 

життєвого циклу. Якщо в 80-ті роки все вирішувала якість, а в 90-ті - реінжиніринг бізнесу, то 

ключова концепція нинішнього десятиліття - швидкість. Тут і швидкість зміни характеру бізнесу; 

тут і питання оперативності управління бізнес-процесами; тут і динаміка зміни способу життя 

споживачів та їх запитів під впливом розвитку мережевої економіки. Швидкість зростання якості 

продукції та вдосконалення бізнес-процесів динамічно зростають, а при достатньо великому 

значенні цих показників відбувається якісна зміна характеру самого бізнесу. Якщо підприємство, 

що виготовляє або поширює продукцію, здатне відреагувати на ринкову ситуацію не за кілька 

тижнів, а годин, то, по суті, воно вже стає підприємством, що займається послугами пропозиції цієї 

продукції. Основа всіх цих змін вражаюча проста це зростання взаємозв‘язків в Інтернеті. 

На думку Б. Гейтса Інтернет формує зовсім новий спосіб життя, який він називає Web-

стилем. З його появою переглядаються всі бізнес-процеси пов'язані з комунікацією та інформацією, 

насамперед маркетингові процеси. Залежно від роду діяльності, поставлених завдань, розмірів 

організації, її цільової аудиторії обирається інструментарій для успішного здійснення її бізнес 

діяльності. Одним з таких інструментів є Інтернет, можливості якого до кінця не визначені і не 

сформовані, але дещо сказати можна вже зараз. Безперечний плюс Інтернету - це надання рівних 

стартових можливостей усім без винятку. В Інтернеті все прозоро - можна чітко визначити цільову 

аудиторію, донести до неї потрібну інформацію і реалізувати угоду. Причому вартість всього 

ланцюжка в розрахунку на одну продаж відчутно нижче. 

Найпоширеніші на цей час можливості реалізації бізнесу в Інтернеті на сьогоднішній день - 

це формування соціальних мереж з розгалуженими додатковими сервісами та Інтернет-магазини. 

Величезні можливості електронного бізнесу надають різноманітні методи оперування грошовими 

коштами. Для розрахунків за придбані послуги,товари та роботи служать або електронні гроші 

різних систем і валют, або банківські пластикові платіжні картки. Переваги такого виду бізнесу для 

самих торговців полягають у відсутності необхідності найму великої кількості персоналу і, часом, 

відсутність потреби не тільки в складських приміщеннях, а й офісних. Відносними мінусами є 

необхідність постійного моніторингу, контролю, наповнення і редагування такого сайту, тобто 

продажі відбуваються значно швидше, на них необхідно встигати реагувати, стежити за ринком, 

контролювати ціноутворення і, в кінцевому підсумку, виконувати свої функції продавця, такі, як 

доставку тощо. При цьому ніякі схеми роботи чи труднощі продавця не повинні жодним чином 

стосуватися покупця, всім цим має займатися бек-офіс такого магазину. Саме тому більшість 

підприємств сьогодні не бачать свого майбутнього без діяльності в Інтернеті. 

 

1. Бокарьов Т. Енциклопедія інтернет-реклами. М. 2000. 2. Гейтс Б. Бізнес зі швидкістю 

думки. М. 2000. 3. Галкін С. Бізнес в Інтернет. М. 1998. 4. Чумиков А. Зв'язки з громадськістю. М. 

2001. 5. Чупалов А. Як заробляти гроші в Internet. Санкт-Петербург. 1997. 6. Bland M., Treaker A., 

Wragg D. Effective Media Relations. London, 1996.  
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У сучасних динамічних організаціях назріла актуальна потреба вдосконалення управління 

розвитком, що можливо лише при застосуванні методики управління проектами. Вдосконалення 

організаційної системи підприємства - найважливіша частина організаційного розвитку, процесу 

змін, вдосконалення системи управління підприємством. Система управління організації - це і 

організаційна структура, і структура управління і організація бізнес-процесів. В свою чергу 

організаційна структура включає і розподіл основних функцій підприємства, функцій менеджменту, 

фаз управлінського процесу, зон відповідальності по організаційних ланках, ієрархічних сходах 

управління, і механізми централізації/децентралізації, делегування повноважень. 

У взаєминах системи управління підприємства, як правило, має місце напруженість, якщо 

відсутнє чітке уявлення про роль центру управління, немає чіткого розмежування функцій і/або 

некоректного їх поєднання. Ці неузгодженості, як правило, пояснюються швидким, хаотичним 

розвитком підприємства; незавершеним злиттям або поглинанням; спадщиною минулого 

неструктурованого розвитку різноспрямованих бізнес-напрямів. Можна виділити такі причини 

організаційного розвитку, як от: 

 швидке зростання; 

 зміна ринкових умов діяльності, виклики зовнішнього середовища; 

 нові стратегічні напрями; 

 необхідність зниження витрат; 

 зміна власників; 

 відставання організаційної структури від фази розвитку підприємства, криза менеджменту; 

 злиття, поглинання, розподіл. 

Вказані проблеми примушують замислитися про оптимізацію управління в таких напрямах 

усунення недоліків:  

 відсутність чітко позначеної стратегії подальшого розвитку; 

 невизначеність в розмежуванні обов'язків і відповідальності кожного співробітника і цілих 

підрозділів, що знижує якість виконання робіт і що викликає внутрішні конфлікти; 

 виникнення серйозних проблем при зміні працівників навіть на нижньому рівні 

підприємства, оскільки немає механізмів передачі знань і навичок новим співробітникам, через що 

їм доводиться вчитися на своїх помилках; 

 неможливість подальшого розвитку підприємства без залучення додаткових фахівців, що 

мають спеціальні знання і навички.  

Застосування сучасних проектних методів та створених та апробованих спеціалізованих 

технічно-програмних комплексів дозволяє:  

 побачити ефективність бізнесу в цілому, не занурюючись в деталі; 

 формулювати головні стратегічні і операційні цілі в жорстких кількісних і якісних 

показниках; 

 вести моніторинг і вимір результатів діяльності; 

 оцінювати рівень менеджменту і ефективність підрозділів за реальними показниками; 

 вчасно діагностувати проблеми управлінського втручання; 
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 обгрунтовано розподілити відповідальність і повноваження між співробітниками за 

найбільш важливі результати роботи;  

 визначити і мотивувати тих співробітників, хто готовий відповідати за результат і приймати 

відповідальність за підприємницький ризик. 

 прискорити досягнення цілей за рахунок додаткової мотивації персоналу на виконання 

ключових результатів; 

 прискорити розвиток за рахунок підвищення уваги до області розвитку бізнесу, а не тільки 

повсякденної оперативної діяльності.  

Повноцінне застосування управління проектами дозволяє трансформувати усю діяльність 

підприємства по розвитку в ефективно керовані проекти і портфелі проектів, спрямовані на 

реалізацію стратегічних цілей. Це дозволить прискорити процес розвитку підприємства і підвищити 

рівень контролю за проектною діяльністю, який послідовно проходить ряд етапів розвитку. 

 
Система бізнес-проектування організаційної системи управління повинна охоплювати 

ключові показники в таких сферах як от: 

 стратегічні цілі;  

 ключові цілі; 

 схеми бізнес-процесів; 

 матрицю відповідальності; 

 регламенти процесів; 

 положення про підрозділи; 

 посадові інструкції; 

 плани, звіти тощо. 

Результатами оптимізації організаційної структури є:  

 ефективна система організаційного управління, збалансована відповідно до стратегічних 

і/або операційними цілями компанії,  

 оптимальна відповідність організаційної структури діючим бізнес процесам, і як наслідок 

підвищення ефективності бізнес процесів 

 підвищення прозорості структури управління для власників і менеджменту, підвищення 

ефективності системи управління компанії 

 усунення причин конфліктів між керівниками; між власниками і менеджментом компанії в 

області розподілу функції, повноважень і відповідальності. 

В цілому проектне управління бізнес-процесами базується на: 

 встановленні чітких організаційних цілей; 

 компетентності виконавців і раціональному розподілу їх ролей; 

 системі пріоритетності і корпоративних стандартах; 

 організаційній культурі, системі мотивації і комунікацій; 

 ресурсній підтримці і політичній волі керівництва.  

•Базові процеси управління проектами 
Рівень 1. Стихійний розвиток в 
умовах хаосу 

• Індивідуальне планування проектів Рівень 2. Планування 

•Систематичне планування і контроль проектів Рівень 3. Узгоджене управління 

•Вдосконалення процесів управління проектами Рівень 4. Оптимізація 

• Інтегроване мультипроектне планування і контроль Рівень 5.  Інтеграція 

•Посилення узгодження інтересів виробника і споживача у 
просторі і часі 

Рівень 6. Мережева взаємодія 
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Результативність прийнятих управлінських рішень значною мірою визначається ступенем 

повноти та достовірності інформації, якими має змогу розпоряджатися керівник. В умовах ринку 

фахівець в галузі сільського господарства потребує повної та адекватної інформації, однак жорсткі 

часові межі часто не дозволяють її зібрати та проаналізувати, а також дослідити альтернативи.  

Щоденна діяльність менеджері-аграрників усіх рівнів сконцентрована на оптимізації 

практичних підходів для забезпечення ведення ділової документації та аналітичного процесу в 

установах та організаціях. Про якість такої роботи, її завершеність та можливість використання в 

управлінському процесі та практичній роботі свідчить результати господарської діяльності в 

аграрних формуваннях (табл.).  

Таблиця 

Показники розвитку сільського господарства України 

Показник 2006 р.  2007 р.  2008 р.  2009 р.  2010 р. 

Січень-

серпень 

2011 р. 

Індекси обсягу сільськогосподарського 

виробництва, % 
102,5 93,5 117,5 98,2 98,5 110,5 

у тому числі в сільськогосподарських 

підприємствах  
109,5 95,8 135,1 95,6 96,6 112,2 

Валовий збір зерна, млн. т 34,3 29,3 53,3 46,0 39,3 34,7 

Урожайність зернових культур, ц з 1 га 24,1 21,8 34,6 29,8 26,9 30,4 

М'ясо (у забійній вазі), млн. т 2,5 2,7 2,7 2,7 2,0 1,9 

Молоко, млн. т 13,3 12,3 11,8 11,6 11,2 7,7 

Поголів‘я тварин, млн. голів       

великої рогатої худоби  6,5 6,2 5,5 5,0 4,8 4,5 

у тому числі корів  3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,6 

свиней 7,0 8,1 7,0 6,5 7,6 8,0 

овець і кіз 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 

птиці всіх видів 162,0 166,5 169,3 177.6 191,4 233,5 

Джерело: [1]. 

 

Наведені індикатори розвитку сільського господарства засвідчують загальну тенденцію щодо 

скорочення обсягів виробництва та, як наслідок, продажу сільськогосподарської продукції в 

Україні проти зростаючого попиту на сировину для харчової промисловості іноземного 

походження. Серед продукції вітчизняного виробництва перевага надається секторам з найменшим 

терміном обертання оборотних засобів (птахівництво, козівництво) напротивагу затратним галузям 

(свинарство, скотарство тощо). Зростання обсягів виробництва продукції рослинництва головним 

чином обумовлене природно-кліматичними умовами та появою ГМО, що вносить дисбаланс у 

соціально-економічну систему та є причиною руйнації екологічної рівноваги. 

Стрімке погіршення якості одержуваної українськими споживачами продукції, зокрема 

продуктів харчування [2] створює загрозу існуванню нації. Вимоги екологічної безпеки як запоруки 

зростання добробуту країни, та необхідні умови виживання її громадян диктують необхідність 
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нагального формування інформаційного простору керівників та спеціалістів аграрного сектору 

щодо усвідомлення на «історичному та генетичному рівні» необхідності відродження історично-

культурного осередку у напрямі організації діяльності сільських громад шляхом зниження впливу 

штучного інформаційного простору на користь природним комунікаціям.  

Масована інформаційна атака у ЗМІ, офіційних сайтах державних органів влади, власний 

досвід, внутрішня невпевненість майбутніх фахівців у своєму майбутньому [3], відсутність 

достатнього рівня підготовки для виконання відповідної аналітичної роботи призводить до 

упущення за дрібними проблемами суті стратегічно важливих рішень. Нині особливо посилюється 

потреба управління великою кількістю процесів у просторі та часі з врахуваннях динамічних змін 

природно-кліматичних факторів. Вказані обставини значно підвищують роль інформації як 

вагомого ресурсу сучасного управління компанією, а застосування інформаційних технологій у 

цьому процесі стає нагально необхідним. Значним кроком у в удосконаленні роботи фахівців є 

застосування інформаційних систем, однак неспроможним корінним чином змінити сутність 

проблеми, а лише за формальними засобами тимчасово її приховують.  

В той же час сила характеру та позитивна внутрішня спрямованість людської особистості 

здавна й неодноразово ілюструвала себе у численних синергетичних ефектах, що стосувалися як 

фізико-біологічних, так і суспільно-економічних процесів. Зокрема, вищі показники якості 

ілюструють селянські господарства, чия продуктивність фактично підтверджується Третім законом 

Ньютона («Закон збереження енергії»), – вкладення в яких, крім основних факторів виробництва, 

передбачає вкладення енергії людської душі, яка насичує біологічні організми так необхідною їм 

енергією. Цю внутрішню силу людського духу значною мірою припустимо порівнювати з 

сонячною енергією.  

Формування сприятливого культурно-історичного та соціально-економічного середовища 

«знизу», об‘єднання зусиль значної кількості окремих сільських родин, в тому числі тих, хто 

переїхав до села з міст за принципом Новгородського Вече, є запорукою як економічного 

зростання, так і становлення країни з позицій громадянського суспільства. Зростання таких 

сільських осередків є гарантією продовольчої безпеки та соціальної стабільності головним чином за 

рахунок капіталізації родинного добробуту.  

Удосконалення «оперативного інформаційного поля» працівників аграрної сфери, в тому 

числі й за рахунок активного «доступу» до ноосфери, описаної В.І. Вернадським, є нічим іншим як 

прямим, без посередників, доступом до загального «багажу» знань людства. Це, в свою чергу, 

дозволить як підвищити позитивний імідж сільського способу життя, так і розкрити потенціал 

аграріїв, даровий нам нашими предками, а отже, гарантувати стабільне функціонування стратегічно 

важливого сектору національної економіки, продовольчу безпеку, відродження історико-культурної 

спадщини. 
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Незважаючи на спад промислового виробництва, екологічна ситуація у Західному регіоні 

України залишається напруженою, що зумовлено специфічним для неї, тісно переплетеним 

комплексом природних, містобудівних, інженерних, соціально-економічних та інших умов. Це 

суттєво ускладнює спроби її покращення та створює низку проблем, як для мешканців, так і для 

регіону загалом.  

Проаналізувавши джерела інформації, можна виділити основні проблеми, пов‘язані з 

екологічною безпекою регіону: застарілі та недосконалі технології виробництва; зношена система 

водопостачання та водовідведення; накопичення значних обсягів відходів, відсутність ефективних 

способів їх збирання, зберігання та видалення; прояв небезпечних геологічних процесів; 

недосконалість транспортних розв‘язок; висока щільність забудови територій; низька екологічна 

свідомість населення, відсутність низки правових норм тощо. 

Мета роботи – вироблення рекомендацій щодо вирішення екологічних проблем Західного 

регіону України з використанням елементів системного підходу та проектного менеджменту.  

Екологічні проблеми Західного регіону України та шляхи їх вирішення. У цьому регіоні 

поряд з територіями промислового комплексу (Бурштинська ТЕС, ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття», 

УМГ «Прикарпаттрансгаз», «Рогатинська ГКС УМГ Львівтрансгаз», ВАТ ―Добротвірська ТЕС‖, АТ 

НПК ―Галичина‖, ВАТ ―Миколаїв-цемент‖, ДПМН ―Дружба‖, УМГ ―Львівтрансгаз‖, ВАТ 

―Жидачівський ЦПК‖, Рівненське ВО «Азот», Калуське ВО «Хлорвініл») та технодеградованими 

екосистемами міст Львова, Борислава, Дрогобича, Стебника, Яворова, Жидачева, Калуша, Нового 

Роздолу, Червонограда знаходяться курортно-рекреаційні зони Трускавця, Моршина, Східниці, 

Косова, Верховини, Ворохти, Яремче, Закарпаття, а також об‘єкти природно-заповідного фонду 

(Карпатський біосферний заповідник, з 40 Національних парків України у регіоні знаходяться 16 

Національних парків, зокрема, «Верховинський», «Галицький», «Гуцульщина», «Дермансько-

Острозький», «Зачарований край», «Карпатський»,«Кременецькі гори», «Північне Поділля», 

«Прип‘ять-Стохід», «Синевир», «Сколівські Бескиди», «Ужанський», «Хотинський», 

«Черемоський», «Шацький», «Яворівський», природні заповідники Ґорґани, Медобори, Розточчя, 

Рівненський, Чорногірський тощо). Особливість цього регіону зумовлена також прикордонним 

статусом, оскільки він безпосередньо межує з країнами Європейського Союзу – Польщею, 

Румунією, Угорщиною, Словаччиною. 

Особливої уваги потребують обласні центри регіону і, особливо, Львів, з численними 

невирішеними екологічними проблемами, зокрема, транспортні викиди, захоронення та утилізація 

відходів у Грибовицькому сміттєзвалищі. 

Вирішення екологічних проблем є одною з найважливіших складових, що забезпечує 

стратегію стабільного розвитку регіону. Згідно з ДСТУ ISO 1400 «Системи екологічного 

менеджменту» та ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування» організації повинні 

розробляти, вводити та підтримувати методики регулярного моніторингу своїх робіт та їхній вплив 

на довкілля. При здійсненні даного моніторингу потрібно контролювати такі параметри, як якість 

та ризики та здійснювати управління ними. Для управління ризиками та якістю слід застосовувати 

інструменти проектного менеджменту, які дають можливість використовувати математичні та 

статистичні методи опрацювання даних та проводити якісний аналіз, що є необхідним для 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%87%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2
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визначення стратегії щодо реагування на наслідки відхилень. Це допоможе усунути високі ризики 

проектів, посилити державний та регіональний контроль, збільшити рентабельність проектів за 

рахунок підвищення якості управління. А також дозволить залучити інвестиції в природоохоронну 

сферу, а, значить – в екологічний розвиток регіону. 

Одним з напрямків для реалізації природоохоронної діяльності, утвердження засад сталого 

розвитку, інформаційного та комп‘ютерного забезпечення екологічного моніторингу та контролю, 

розвитку туризму та надання туристично-рекреаційних послуг, є екологічна освіта та підготовка 

для регіону фахівців з ґрунтовною комп‘ютерною та екологічно-економічною підготовкою, які б 

могли працювати у різних сферах: державних структурах, органах місцевого самоврядування, 

промислових підприємствах, сільському та лісовому господарстві, санаторно-курортних закладах, 

на митницях, в екологічних інспекціях, науково-дослідних і навчальних установах, приватному 

секторі. 

Екологічне управління – це діяльність державних органів і економічних суб'єктів, спрямована 

на дотримання обов'язкових вимог природоохоронного законодавства, а також на розроблення й 

реалізацію відповідних цілей, проектів і програм. 

Основу методів екологічного менеджменту становлять: екологічний баланс, екологічний 

контроль, екологічний облік та екологічний аудит, а також управління якістю навколишнього 

природного середовища. 

У країнах Західної Європи відповідно до проекту міжнародного стандарту ISO 14010 

останнім часом здобула визнання така галузь діяльності, як екологічний аудит, що є одним із 

найефективніших інструментів економіко-екологічного контролю у процесі становлення ринкової 

економіки. Екологічний аудит виступає як інструмент управління та забезпечення виконання вимог 

природоохоронного законодавства України. До функцій екологічного аудиту має входити 

розроблення стратегічних планів поліпшення екологічних показників матеріального виробництва. 

Зіставлення результатів аудиту з вимогами нормативних документів дасть змогу виробити план дій 

для коригування технологічних процесів і переналагодження обладнання.  

Для врахування всієї сукупності екологічних аспектів, їх системних властивостей, 

екологічних характеристик досліджуваних систем, методів і методик використовують системно-

екологічний підхід. Він передбачає збалансованість економічної вигоди та екологічної безпеки, 

екологічної політики і державної екологічної політики, враховуючи минуле, інформацію про 

теперішнє функціонування та зв‘язки всіх чинників на перспективу. 

Саме тому основними пріоритетами екологічної політики у Західних областях України в цій 

царині на найближчі роки повинні стати:  

• екологічна реабілітація територій в зоні діяльності гірничо-хімічних та гірничо-видобувних 

підприємств;  

• будівництво нових та реконструкція і ремонт діючих водопровідно-каналізаційних та 

очисних споруд;  

• вирішення питань утилізації та захоронення промислових і побутових відходів завдяки 

створення відповідних структур, а також будівництво нових та реконструкція діючих полігонів 

твердих побутових відходів;  

• реалізація «Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі 

України»; 

• розвиток природно-заповідної мережі на території регіону;  

• організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення 

природоохоронної діяльності; 

• управління екологічними програмами; 

• розвиток та управління природоохоронними проектами. 

Висновок. Подано рекомендації щодо вирішення екологічних проблем Західного регіону 

України з використанням елементів системного підходу та проектного менеджменту, впровадження 

яких в систему управління екологією регіону дасть можливість не тільки сформувати програму 

екологічного розвитку, а й буде сприяти залученню інвестицій до даної сфери.  
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Основным аспектом интерактивного видео в настоящее время выступает дистанционное 

обучение через Интернет. Наряду с несомненными достоинствами обычного видео, такими, как 

мотивация и привлечение обучаемых, сочетание изображения и звука, реалистичность, 

возможность показа процессов в динамике оно имеет и недостатки. Наиболее характерными 

являются: пассивность обучаемого, линейная последовательность получения доступа к 

информации, неадекватность количества информации уровню подготовленности обучаемого. 

Исходя из этого, а также того, что процесс обучения должен быть дифференцирован 

применительно к потребностям работников различных категорий, наиболее привлекательным и 

перспективным направлением развития образовательных видеотехнологий является создание 

интерактивных обучающих видеофильмов. 

Интерактивный видеофильм - это фильм, в котором зритель на определенных этапах 

просмотра может выбирать продолжение сюжета. Способы применения интерактивных фильмов 

очень разнообразны: 1. Создание заданий-квестов; 2. Создание видеоинструкций; 3. Способ 

реализации деловой игры; 4. Обучение работе с ПО; 5. Тестирование, моделирование процессов; 6. 

Отработка навыков решения задачи; 7. Создание ролевых игр. 

Создание интерактивных фильмов позволяет наиболее полным образом использовать 

преимущества интерактивной составляющей обучения. В процессе просмотра фильма обучаемому 

предоставляется возможность управлять демонстрацией как отдельных информационных 

фрагментов, так и целых разделов фильма. Как правило, обучаемый сам определяет наиболее 

сложные, с его точки зрения, фрагменты изучаемого материала и, либо повторно возвращается к их 

просмотру, либо приступает к более углубленному их изучению. Таким образом, обеспечивается 

индивидуальный подход к обучению даже на этапе самоподготовки. Опыт применения 

интерактивных обучающих фильмов свидетельствует о том, что данное направление является 

весьма перспективным как при обучении в учебных центрах, так и при самостоятельной 

подготовке.  

Посредством видео и звука может быть передан сценарий реальной жизненной ситуации. 

Возможности интерактивного видео (нелинейный подход) могут позволить обучаемому изучить 

ситуацию в виде, максимально приближенном к реальному. Обучаемый принимает решения и 

может наблюдать за результатами своих действий. Однако существуют некоторые ограничения, 

поскольку сложность реальной жизненной ситуации никогда не может быть воссоздана с 

абсолютной точностью.  

Несмотря на эти возможные недостатки, способность интерактивного видео 

конкретизировать учебный материал и осуществлять нелинейный подход, позволяет 

интенсифицировать учебный процесс и реализовать личностно-ориентированный подход к 

обучению, предусматривающий ответственность обучаемого за своѐ обучение и реализацию 

личных стилей и целей обучения.  

В настоящее время создать интерактивное видео можно непосредственно в YouTube. 

Записанные фрагменты видео лекции редактируются в YouTube. 

YouTube имеет большой инструмент для создания и редактирования видеоанотаций, 

который позволяет делать видео интерактивным. Об интерактивном видео можно сказать, что это 

технология, которая позволяет пользователю выбирать просматриваемые сюжеты, видеть сноски об 

объектах, выбирать ссылки на другие ресурсы. Технология интерактивного видео может быть 
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полезна, прежде всего, для дистанционного обучения. 

Прожекторы (отметки) позволяют создавать активную область в любой части видео, 

которая ссылается на другое видео на YouTube. 

Это очень удобно для уроков и викторины. По сути, можно задавать студенту вопрос - или 

серию вопросов - и когда он отвечает показать ему персонализированный ответ видео с 

объяснениями и ссылкой на очередной вопрос. 

При этом интерактивный учебный фильм отличается от существующих электронных 

учебников и систем дистанционного обучения, в которых применяется энциклопедический подход 

(обо всем понемногу), тем, что интерактивный учебный фильм позиционируется как учебное 

пособие в концентрированном виде, дающее только нужную информацию по предмету.  

Дальнейшее развитие систем дистанционного обучения предполагает обеспечение 

максимальной интерактивности. Обучение только тогда становится полноценным, когда 

достигается имитация реального общения с преподавателем, которое может быть достигнуто 

использованием интерактивного видео. 

Преимущества интерактивного видео можно продемонстрировать на примере лекции по 

имитационному моделированию управления запасами. Моделирование управления запасами 

осуществлялось средствами EXCEL с использованием макросов. Вопросы, которые необходимо 

рассмотреть – классическая модель управления запасами, метод Монте-Карло, предельные теоремы 

теории вероятностей, работа в EXCEL, макросы, редактор VB. Технологически видеосюжеты 

записывались SCREENR и сохранялись в YouTube. Все видеосюжеты снабжены примечаниями и 

ссылками по выбору на очередной видеосюжет. 

На рисунках приведены фрагменты интерактивных видео по имитационному 

моделированию и консолидации данных: http://www.screenr.com/Ix0s и 

http://www.youtube.com/watch?v=TdT7YdG8jzU 
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Реалізація проектів у нестабільному середовищі, підданому впливу як економічних, так і 

політичних чинників, приводить до необхідності застосування спеціальних методологій управління 

проектами. Управління проектами за методологією Success Driven Project (SDPM) базується на 

аналізі сукупності індикаторів проекту, трендів параметрів проекту. SDPM використовує 

ймовірнісний підхід до планування проекту. Застосування даної методології доцільно в 

інноваційних проектах, які характеризуються високим ступенем невизначеності, високою вартістю, 

складністю, тривалими термінами виконання проекту. У якості інтегрального параметра проекту 

пропонується використовувати тренди ймовірності успіху, на основі яких приймаються рішення по 

проекту. 

На відміну від детермінованого підходу ймовірнісний підхід до планування проекту дозволяє 

не тільки вводити страхові резерви, але й визначати та враховувати ризики в проекті, проводити 

ефективне управління ризиками, постійно оновлюючи плани.  

Під час виконання проекту план проекту змінюється, що призводить до змін потреб в 

ресурсах, необхідності координації ресурсів як у проекті, так і у проектному пулі організації. Крім 

того, при виконані проекту може змінюватися пріоритет робіт та рівень їх критичності. З метою 

контролю рівня критичності робіт пропонується на етапі планування визначити основні тригери, 

що дозволить виявити відхилення від ходу виконання проекту.  

Підвищення рівня ризику у проекті та підвищення рівня критичності робіт призводить до 

необхідності введення екстреного функціонального резервування з метою зниження впливу 

людського фактору. Необхідність інтенсифікації виконання робіт у проекті також призводить до 

перерозподілу людських ресурсів, збільшення їх чисельності.  

Оскільки на етапі планування людських ресурсів проекту було визначено попередні 

коефіцієнти резервування, то вони потребують зміни. Таким чином, коефіцієнти резервування не є 

постійними величинами для певних робіт проекту, а можуть змінюватися під час виконання 

проекту. Зміна коефіцієнтів функціонального резервування призводить до необхідності швидкого 

перепланування команди проекту. Перепланування команди складається з наступних етапів: 

визначення нових коефіцієнтів резервування, визначення зміненого складу команди проекту 

(визначення необхідних компетенцій), визначення претендентів, застосування спеціальних методів 

формування проекту, введення нових членів команди до проекту.  

Змінені коефіцієнти резервування визначаються керівництвом проекту як наслідок зміни 

критичності робіт та потреби у ресурсах. Внесення змін до ієрархічної структури робіт призводить 

до зміни ієрархічної структури ресурсів. Введення додаткових ресурсів потребує визначення 

додаткових компетенцій, при цьому можливо як розширення спектру компетенцій у проекті (тобто 

збільшення кількості різних компетенцій), так і збільшення коефіцієнтів резервування компетенцій 

без збільшення спектру. Якщо при плануванні проекту використовуються мультиресурси, певна 

група ресурсів, яка працює разом, то у проекті вони функціонують як неділима мобільна одиниця. 

Компетенція мобільної одиниці складається з компетенцій членів групи, з заданими у межах групи 

коефіцієнтами резервування компетенцій. На етапі формування нового складу команди проекту 

пропонується використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволить врахувати 

існуючі обмеження на кількість ресурсів та на задані коефіцієнти резервування.  

Таким чином, застосування комплексного підходу до управління змінами дозволить 

підвищити ефективність планування людських ресурсів проекту.  
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На сьогоднішній день наука про управління бізнес-проектами є досить молодою, проте 

надзвичайно перспективною. Однією з основних цілей якої є максимізація ефективності 

впровадження нових ідей шляхом оптимального проектування та виконання бізнес-проекту.  

Вагомість дослідження особливостей формування бізнес-проектів полягає у тому, що такі 

дослідження дозволяють визначити ефективні підходи та методи роботи керівників та учасників 

проекту. Варто відзначити дослідження даної проблематики таких вітчизняних та закордонних 

науковців, як В. Баринов, К. Грей, Е. Ларсон, І.Мазур, Л. Ноздріна, І. Чумаченко та інші. 

З метою ефективнішого планування проектів та зменшення ризиків при реалізації проектів їх 

прийнято розбивати на етапи, фази, процеси, а в рамках WBS (Work Breakdown Structure) – 

структуризацію на стадії або субпроекти, системи або блоки, робочі пакети. Структуризація 

проекту дозволяє більш конкретно сформулювати для всіх учасників проекту перелік виконуваних 

ними робіт, проміжні й кінцеві результати які повинні бути отримані на визначених стадіях 

створення проекту, а також встановити між роботами раціональні інформаційні зв‘язки. 

Структуризація передбачає розробку робочої структури (WBS), організаційної структури проекту 

(Organization Breakdown Structure) та затратної структури (Cost Breakdown Structure). 

Структуризація проекту повинна враховує наступні елементи: результати проекту; стадії та 

етапи життєвого циклу; організаційну структуру управління; ресурси на розробку і реалізацію; 

умови зовнішнього та внутрішнього середовища, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту 

тощо. Структуризація проекту є одним з інструментів організації проекту, інструментом управління 

персоналом проекту та основою створення системи управління проектом у цілому. 

Не варто забувати, що кожен проект є унікальним. Тому, з метою підвищення ефективності 

роботи команди проекту шляхом їхнього ознайомлення з цілями проекту та для того, щоб 

виконавці та інвестори мали доступ до інформації та узгодили цілі та поступовість кроків проекту, 

його необхідно оформити та структуризувати у рамках певного плану. Такий план значно 

спростить управління проектом і дозволить керівнику проекту досягнути таких цілей:  

 стати основою для погодження проекту; 

 отримати схвалення цілей шляхом визначення обмежень у обсязі робіт, організаційній 

структурі, витратах, часі та висвітлити можливі ризики і необхідні стандарти якості; 

 створити спільне бачення проекту через визначені зміст, мету та цілі проекту;  

 виокремити способи та канали ефективного зв‘язку між виконавцями; 

 виступити основою для всіх управлінських рішень впродовж життєвого циклу проекту; 

 бути єдиним джерелом інформації для зацікавлених сторін, замовників, спонсорів та 

учасників проекту тощо. 

Таким чином, структура проекту повинна відповідати наступним основним вимогам: кожний 

рівень ієрархії повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, 

представлених на даному рівні деталізації; сума характеристик елементів проекту на кожному рівні 

ієрархії структури повинна бути однаковою; нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити 

елементи (модулі), на основі яких можуть бути чітко визначені всі дані, необхідні та достатні для 

управління проектами (функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні ресурси, 

виконавці, зв‘язки з іншими елементами і т. ін.). 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) – 4th edition.; 2. Управление 

проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – с. 664. 
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На сьогодні метою діяльності вітчизняних підприємств машинобудування та державних 

органів влади є створення конкурентоспроможного машинобудівного комплексу, здатного в умовах 

інтеграції та глобалізації розв‘язувати завдання щодо забезпечення основних секторів реальної 

економіки інноваційно-ефективною продукцією власного виробництва, а також збільшення обсягу 

її експорту. 

Ринкові умови господарювання вимагають від українських підприємств постійного 

оновлення та освоєння інноваційних видів продукції. Проблеми дослідження ринків збуту та 

оцінювання рівня конкурентоспроможності промислової продукції розглядаються у працях 

Р.Акоффа, І.Ансоффа, С.Гаркавенко, В.Герасимчук, М.Кизима, Ф.Котлера, Є.Крикавського, 

О.Кузьміна, П.Перерви, М.Портера, А.Старостіної, Н.Чухрай та ін. 

Розглянемо детальніше результати дослідження розподілу ринків збуту промислової 

продукції вітчизняних підприємств, виділивши такі товарні ринки: внутрішній (Україна) та 

зовнішні (країни СНД і Прибалтики, країни далекого зарубіжжя). 

В Україні реалізується у середньому 65% продукції кожного підприємства. Найбільш 

поширеними є підприємства з питомою вагою реалізації продукції в Україні у межах від 75% до 

100%. Можна відзначити, що для половини підприємств питома вага продукції машинобудування, 

яка реалізується на внутрішньому ринку, не перевищує 77%. У країнах СНД та Прибалтики 

реалізується у середньому 26,65% продукції кожного підприємства. Найбільш поширеними (60%) є 

підприємства з питомою вагою реалізації продукції у країнах СНД та Прибалтики у межах від 0% 

до 25%. Відзначимо, що для 60% підприємств питома вага продукції, яка реалізується у країнах 

СНД та Прибалтики, не перевищує 25%. На ринках країн далекого зарубіжжя реалізується у 

середньому 15,1% продукції кожного підприємства. Найбільш поширеними (понад 90%) є 

підприємства з питомою вагою реалізації продукції на ринках країн далекого зарубіжжя у межах від 

0% до 25%. Відзначимо, що для переважаючої частини підприємств (понад 90%) питома вага 

продукції, яка реалізується у країнах далекого зарубіжжя, не перевищує 25%. 

Із загальної сукупності обстежуваних підприємств понад 44% збувають від 90% до 100% 

продукції на внутрішньому ринку, у той час як таку частку продукції на ринках країн СНД та 

Прибалтики збувають лише 5,7% підприємств. Щодо збуту на ринках країн далекого зарубіжжя, то 

більша частка (понад 93%) підприємств збуває на них до 25% продукції. При цьому питома вага 

підприємств із збутом продукції на ринках країн далекого зарубіжжя у межах від 0% до 1% 

становить 68,6%. Тобто, понад дві третини підприємств випускають продукцію, яка не знаходить 

збуту або не просувається на зовнішні ринки. Відзначимо, що питома вага підприємств із часткою 

збуту продукції на ринках далекого зарубіжжя, що перевищує 50%, становить всього лише 2,4%. 

Щодо підприємств, які збувають продукцію у країнах СНД і Прибалтики, то аналогічний показник 

(питома вага підприємств) становить 20%. На загал можна зробити висновок про те, що продукція 

вітчизняних підприємств орієнтована і реалізується переважно на внутрішньому ринку. 

Дослідженнями встановлено, що продукція машинобудівних підприємств на сьогодні з 

одного боку є відносно недорогою порівняно із закордонними аналогами, що є вагомою перевагою 

для вітчизняного споживача, а з іншого – не завжди характеризується високою якістю та 

відповідністю сучасним технологіям, що не дозволяє їй бути конкурентоспроможною на 

зовнішньому ринку.  
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В сучасних умовах важливе місце серед заходів забезпечення конкурентоздатності 

підприємства займає рівень інформатизації всіх його бізнес-процесів. Процеси інформатизації на 

підприємстві носять динамічний характер, відбуваються в короткі терміни, вимагають 

концентрованої взаємоузгодженої діяльності багатьох учасників при впровадженні нових 

технологій в управлінні та безпосередній виробничій діяльності. Така ситуація як ніколи підвищує 

роль впровадження проектного менеджменту для реалізації бізнес-процесів в організаціях 

Зараз на абсолютній більшості підприємств застосовуються засоби електронної обробки 

інформації, проте проблема вибору оптимального рівня забезпечення власної діяльності засобами 

електронно-обчислювальної техніки досі є актуальною. Зокрема, на багатьох підприємствах 

електронна обробка бізнес-інформації не виходить за рамки використання популярних текстових 

редакторів, а вся інформація, навіть створена за їх допомогою, передається й аналізується вручну. 

Це спричиняє додаткові затрати часу та ресурсів на проходження інформації від відправника до 

адресата, а також значно підвищує вірогідність спотворення повідомлень на шляху їх передачі. З 

іншої сторони, часто великі підприємства впроваджують автоматизовані системи управління всіма 

бізнес-процесами без достатнього вивчення всіх переваг і недоліків даної конкретної системи, 

довірившись досвіду інших учасників ринку, а іноді навіть тільки на основі рекламних проспектів 

підприємств-впроваджувачів. 

Можна виділити дві крайнощі щодо інформатизації суб‘єктів господарювання: 

 постійне впровадження останніх (найдорожчих, та найбільш функціональних) версій 

програмних продуктів і апаратних комплексів, без аналізу потреби у саме цьому продуктові; 

 незмінний протягом років перелік використовуваних продуктів, без врахування змін 

ринку, призводить до втрати організацією позицій на ринку, а отже до зменшення прибутковості її 

діяльності. 

Звичайно ж ці випадки в чистому вигляді рідко зустрічаються на реальних підприємствах, 

проте вони дають уявлення про загальну ситуацію, що склалась на сьогоднішній день. 

Натомість досвід ефективних підприємств показує, що найкращий рівень автоматизації 

бізнес-процесів досягається у випадку, коли вартість придбання та підтримки конкретного 

продукту є нижчою за вигоду, що її можна отримати завдяки його застосуванню. Виробники теж це 

розуміють і, здебільшого, виводять на ринок не один товар а цілу лінійку продуктів, для кращої 

відповідності потребам клієнтів. Покупцям же залишається визначити, яка з версій містить функції, 

що застосовуватимуться в щоденній діяльності підприємства. Цьому також сприяє і цінова політика 

постачальників.  

Хибною є думка багатьох управлінців щодо того, що найдорожча версія є єдиною придатною 

для використання в бізнесі, такою що забезпечить конкурентні переваги та покращення іміджу 

організації. Натомість більш вартісна версія може бути складнішою в експлуатації та вимагати 

додаткових непродуктивних затрат, тобто додаткова вартість впровадження й обслуговування не 

компенсуватиметься зростанням доходів чи зменшенням витрат організації. 

Отже, одним із основних напрямків розвитку інфраструктури організацій є впровадження 

різноманітних систем автоматизації бізнес-процесів, які повинні забезпечити зростання 

ефективності діяльності структурних підрозділів та організації в цілому шляхом скорочення часу 

реакції на зміни середовища та оптимізації технологічних і бізнес-процесів. 
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Сучасні ринки автотранспортних послуг мають високий рівень конкурентоздатності, 

підвищуючи тим самим вимоги до менеджменту послуг. Все частіше перед підприємствами 

ставляться нові вимоги, метою яких є ріст конкурентоздатності, підвищення якості, зменшення 

вартості та зменшення часу впровадження надання послуг. В сучасних умовах не досить 

обмежуватись розробкою нової технології надання послуг, яку підприємство здатне надавати на 

власній технологічній базі. Часто така розробка призводить до необхідності заміни технології 

надання послуг і технологічного обладнання. Одночасно існує об‘єктивна тенденція до 

ускладнення і відповідно збільшення вартості надання послуг. В основному розвиток технології 

направлений на поліпшення надання послуг виду, необхідного для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства. Таким чином, задачі оновлення технологічного обладнання 

та надання послуг автотранспортного підприємства взаємозв‘язані і вимагають єдиного 

управлінського підходу, пропонується використовувати функцію корисності.  

Єдиний підхід до технологічного менеджменту і менеджменту надання послуг нетрадиційний 

для сучасних підприємств. Підрозділи маркетингу та інженерні підрозділи при прийнятті 

управлінських рішень керуються зовсім різними факторами. Це може призводити до ситуації, при 

якій, наприклад, два підходи до розв‘язання стосовно надання послуги з різними конкурентними 

властивостями ведуть до протилежних управлінських рішень. Вирішення проблеми можна 

досягнути шляхом використання формального підходу, який дозволяє об‘єднати всі фактори як 

маркетингових так і інженерних властивостей в єдину методику, щоб одержати єдиний 

безрозмірний критерій. Ранжування такого критерію дає можливість вирішити приймати чи 

відхиляти доповнення до номенклатури надання послуг, при якому враховуються не лише зовнішні 

(ринкові), але і внутрішні (виробничі) можливості.  

В першому наближенні для одержання загальної оцінки про прийняття управлінського 

рішення використовувались по три фактори маркетингової та інженерної природи: обсяг ринку 

послуги, її основна конкурентна властивість, ринкова ціна, енергоємність технології, 

матеріалоємність, ступінь автоматизації процесів технології надання послуги. Оскільки ці фактори 

якісно різні і мають різні розмірності, то введено відповідні безрозмірні параметри та безрозмірний 

параметр відгуку. Теорія корисності базується на формалізованій поведінці споживача [1]. 

Максимізація корисності є основним психологічним принципом поведінки людей в їхньому 

бажанні збільшити задоволення та уникнути страждань. Для максимізації очікуваної корисності 

споживач повинен зіставляти різні набори різних продуктів та вміти розраховувати функцію 

корисності. До побудови функції корисності застосовуються два підходи – порядковий та 

кількісний. Ми виходимо з техніки побудови кількісної функції корисності. До властивостей, яким 

мають задовольняти функції корисності, відносять монотонність та опуклість [2]. На основі цієї 

теорії з урахуванням вимог до властивостей функцій корисності побудована технологічна функція 

корисності. Це дозволяє приймати рішення стосовно техніко-технологічного оновлення та 

розширення номенклатури надання послуг на єдиній формальній основі, що сприяє якості 

управлінських рішень автотранспортного підприємства. 

 

1. Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. с англ. : [монография] / К.К. Сио. – М.: ИНФРА 

– М, 2000. – 671 с. 2. Основи математичної економіки. Теорія споживання / [ Козицький В.А., 

Лавренюк С.П., Оліскевич М.О.] / – Львів.: Піраміда, 2004. –264с. 
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Планування та реалізація проектів відбувається в умовах невизначеності, що породжується 

зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ. Під невизначеністю розуміють відсутність повної 

та достовірної інформації про умови реалізації проекту. Невизначеність, що пов‘язана з 

можливістю створення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій та наслідків називається 

ризиком. В ринковій економіці ризик є невід‘ємним атрибутом господарювання, а невизначеність 

приводить до того, що уникнути ризику неможливо. Саме тому, при управлінні проектами важливо 

вчасно звернути увагу на визначення ризику в процесі оцінки доцільності прийняття тих чи інших 

рішень. Метою аналізу ризику є надання потенційним партнерам необхідної інформації та даних 

для прийняття рішень про доцільність участі в проекті та розробки заходів щодо захисту від 

можливих фінансових втрат.  

Вагомий внесок у дослідження питань, пов‘язаних з проектною діяльністю та дослідження 

методів аналізу проектних ризиків, зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як І.Балабанов, 

В.Бочарников, М.Вебер, Дж.К.Ван Хорн, В.Вітлінський, Дж.Гелбрайт, В.Гранатуров, М.Грачева, 

А.Камінський, Дж.М.Кейнс, А.Мельников, Д.Морозов, С.Наконечний, М.Рогов, А.Старостіна, 

Л.Тэпман, Дж.Хэмптон, Н.Хохлов, Г.Чернова, В.Шахов, Й.Шумпетер та інші. Незважаючи на 

значні напрацювання у цій сфері, не існує однозначних визначень щодо методів кількісного аналізу 

проектних ризиків, а отже, виникає необхідність систематизації інформації. 

Враховуючи актуальність теми дослідження, метою роботи є визначення доцільності 

використання тих чи інших методів кількісного аналізу та управління проектними ризиками. 

Існує декілька класифікацій методів кількісного аналізу. За однією із них, для кількісного 

аналізу ризиків використовують статистичний метод, метод оцінки фінансової стійкості (аналізу 

доцільності витрат), аналітичний метод, метод аналізу чутливості (критичних значень), 

нормативний метод, метод експертних оцінок, метод аналізу ризику з використанням дерева 

рішень, метод аналогій. За іншою: аналогові методи оцінки рівня ризику, метод експертних оцінок, 

розрахунково-аналітичний метод та статистичний метод. Виділяють ще таку класифікацію методів 

кількісного аналізу: метод ймовірностей, метод експертного аналізу ризиків, метод аналогів, метод 

аналізу показників граничного рівня, метод аналізу чутливості проекту, метод сценаріїв розвитку 

проекту, метод побудови дерева рішень проекту, імітаційні методи. 

Одним із найпоширеніших методів кількісної оцінки ризику є статистичний метод. Спочатку 

він використовувався в системі PERT для визначення очікуваної тривалості кожної роботи і 

проекту в цілому [1]. Даний метод базується на аналізі коливань оціночного показника (величині 

втрат, що були допущені в минулих періодах господарської діяльності). Суть цього методу полягає 

в тому, що для розрахунку ймовірностей виникнення збитків аналізуються всі статистичні дані, що 

стосуються результативності здійснення фірмою розглянутих операцій. Останнім часом широко 

застосовується різновид даного методу – метод Монте-Карло, який за допомогою імітаційного 

аналізу дозволяє встановлювати ймовірності та величини змін оціночних характеристик проекту 

при можливому настанні несподіваних кризових ситуацій. Даний метод вимагає побудови і 

серйозних досліджень математичних моделей. Побудова моделі розпочинається з визначення 

функціональних залежностей у реальній системі, які згодом дозволяють одержати кількісне 

рішення, використовуючи теорію ймовірностей і генератор випадкових чисел. Застосування цього 

методу потребує спеціальної програмної підтримки [2]. 

Наступним широко розповсюдженим методом кількісного аналізу проектного ризику є аналіз 
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доцільності витрат. Даний метод орієнтований на оцінку фінансової стійкості проекту і на 

ідентифікацію на цій основі потенційних зон ризику, оскільки витрати з кожного конкретного 

напрямку, а також з окремих елементів мають неоднаковий ступінь ризику. Такий підхід 

раціональний тим, що дає можливість виявити «вузькі» місця в діяльності проекту з погляду 

ризикованості, а потім розробити шляхи їх ліквідації. Виділяють два його різновиди: 1) фіксація 

фінансового стану підприємства (оцінка фінансової стійкості); 2) зіставлення фінансової стійкості 

підприємства до і після впровадження аналізованого проекту (оцінка доцільності витрат). 

Віднесення фактичного або прогнозованого (у результаті впровадження проекту) стану 

підприємства до однієї з областей фінансової стійкості (нестійкості), і відповідно, областей ризику, 

виконується на основі аналізу достатності обігових коштів (власних або позикових) для 

формування запасів і покриття витрат, пов‘язаних з виконанням розглянутих проектів [2]. 

Метод експертних оцінок дозволяє оцінювати ступінь ризику різних видів виробничо-

збутової і фінансової діяльності підприємств в умовах дефіциту інформації або при визначенні 

ступеня ризику такого напряму діяльності, що не має аналогів. Оцінка ризику виконується на 

основі суб‘єктивних думок експертів-фахівців у конкретній галузі діяльності. Суть методу 

експертних оцінок полягає в тому, що команда проекту виділяє певну групу ризиків і розглядає, 

яким чином вони впливають на його реалізацію. Цей розгляд зводиться до подачі бальних оцінок за 

ймовірність виникнення того чи іншого виду ризику, а також ступеня його впливу на діяльність 

проекту [3]. 

Аналітичний метод для оцінки ризику передбачає використання традиційних показників, які 

застосовуються при оцінці ефективності інвестиційних та інноваційних проектів: період окупності, 

внутрішня норма прибутковості, індекс рентабельності, чистий приведений дохід. Порівнюючи 

значення перерахованих показників альтернативних проектів, визначають їхній ступінь ризику [2]. 

Останнім із цієї групи методів кількісного аналізу ризику є аналогові методи оцінки рівня 

ризику. Суть методу використання аналогів полягає у тому, що для аналізу ризику, яким може бути 

обтяжений новий проект, корисними можуть стати дані про наслідки впливу несприятливих 

чинників ризику подібних за суттю проектів, що були виконані раніше. За цими даними можна 

зробити певні висновки загального характеру. При використанні аналогів застосовують бази даних 

та знань стосовно чинників ризику. Ці бази даних створюються на основі матеріалів з літературних 

джерел, пошукових робіт, а також шляхом опитування фахівців (менеджерів проектів) тощо. 

Отримані дані обробляють для вияву залежності причин з метою врахування потенційного ризику 

під час реалізації нових проектів [2]. 

Ще одними із сучасних методів кількісного аналізу проектного ризику є методи теорії 

нечітких множин, які реалізуються через впровадження дій математичного моделювання, а саме: 

фуззікації, нечіткого аналізу, дефуззікації, що дає можливість проаналізувати вплив заданої 

нечіткої інформації на показники ефективності проекту, значення критеріїв його якості та інше. 

Використовуючи дані методи, експерти формують не точкові ймовірнісні оцінки, а задають 

розрахунковий коридор значень параметрів. Результат оцінюється експертами також як нечітке 

число зі своїм розрахунковим розкладом (ступенем нечіткості). Таким чином, дослідник оперує не 

непрямими оцінками, а прямими проектними даними про розкиданість параметрів. Це і є перевагою 

даної групи методів [3]. 

Результати дослідження свідчать про доцільність використання не якогось одного, а групи 

методів кількісного аналізу та управління проектними ризиками. Використання кількох різних 

методів забезпечує повноту, об‘єктивність та обґрунтованість рішень щодо управління проектними 

ризиками. Крім того, дуже перспективними є методи, що базуються на теорії нечітких множин, 

тому подальші дослідження слід зосередити саме на розвитку даної групи методів. 

 

1. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: Навч. посіб. – К.: ІВЦ «Видавництво 

«Політехніка», 2003. – 120 с. 2. Методи кількісного аналізу [Электр. ресурс]. – Режим доступу: http://www. 

referats.allbest.ru%2Fmanagement%2F7900075108.html. 3. Проектні ризики та методи їх зменшення [Электр. 

ресурс]. – Режим доступу: www.info-works.com.ua/referats/finansi/5.html. 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Freferats.allbest.ru%2Fmanagement%2F7900075108.html
http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=8&ved=0CFYQFjAH&url=http%3A%2F%2Freferats.allbest.ru%2Fmanagement%2F7900075108.html
http://www.info-works.com.ua/referats/finansi/5.html
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Перетворення, які зараз відбуваються в Україні, вимагають глибокого переосмислення 

багатьох соціальних проблем нашого суспільства. Повернення до таких етичних якостей як 

співчуття, милосердя, доброта, соціальну значущість яких важко переоцінити, є важливим та 

необхідним кроком. Особливо гостро дефіцит цих якостей відчувають на собі певні верстви 

населення, які найбільше потребують допомоги: самотні літні люди, інваліди, хворі хронічними і 

важко виліковними хворобами, діти-сироти. Звичайно, надання належної медичної допомоги і 

надання соціального забезпечення цим верствам населення знаходиться в компетенції держави, і 

лише загальнодержавними заходами можна радикально змінити їх положення. Але допомога, яка 

потрібна зараз цим людям, настільки багатопланова й різностороння, що для вирішення їх 

насущних проблем необхідне залучення громадськості. 

Вагомий внесок у дослідження та втілення в життя соціальних та благодійних проектів 

зробили як певні заклади (Український Iнститут Соцiальних Дослiджень, Центр «Соціальний 

моніторинг», Києво-Могилянська Академія, Український фонд соціальних інвестицій, Академія 

української молоді, БФ «Творчий центр Каунтерпарт», МБФ «Україна 3000», МФ «Відродження», 

МО «Пласт»), так і окремі вчені: Холостов Е.І., Харченко С.Я ., Сорвін А.С., Фірсов М.В., 

Студенова Е.Г., Грига І.М., Андрушків Б.М., Брюховецький В.С., Лактіонова Г.М., Звєрєва І.Д., 

Хижняк М.І., Нагорний А.М. та інші [1; 4]. 

Враховуючи актуальність теми дослідження, метою роботи є визначення та оцінювання 

особливостей розроблення і проведення соціальних та благодійних проектів на території України. 

На відміну від інвестиційного проекту, кінцевою метою якого є отримання прибутку, 

cоціальний проект – це сконструйоване ініціатором проекту соціальне нововведення з просторово-

часовими кордонами та соціальною спрямованістю, метою якого є створення, модернізація або 

підтримання в середовищі, що змінюється, матеріальної або духовної цінності. Таким чином 

головною метою соціального проекту є не лише не погіршення соціального середовища свого 

розміщення, а й сприяння щодо його поліпшення. 

При розробці такого проекту слід не лише розписати план, а й врахувати витрати, спрямовані 

на врегулювання зовнішніх конфліктів. Враховуючи важливість соціальних факторів у житті 

кожної людини, можна стверджувати, що краще витратити додаткові кошти для формування 

сприятливого соціального середовища, ніж на залагодження різних конфліктних питань, пов‘язаних 

із соціальним напруженням у суспільстві. 

Соціальний проект спрямовується на потреби населення регіону, одночасно охоплюючи 

соціальні потреби розробників проекту. Розробники проекту ставлять перед собою завдання 

визначити, врахувати та задовільнити потреби населення в зоні впливу даного проекту. З одного 

боку це покращення рівня життя (доходів населення, рівня і структури споживання матеріальних 

благ, побутових і культурних послуг), з іншого –поліпшення якості життя (можливостей для 

відпочинку та виховання дітей, умов для праці та здобуття освіти, стану екології, житлових умов і 

т.д.). При цьому важливим є вирішення соціальних питань всередині проекту (рівень 

співробітництва чи конфліктності персоналу, кількість нових робочих місць, рівень оплати праці, 

система стимулювання й мотивації праці, ділові якості менеджерів проекту тощо), а також технічні 

аспекти місця людини у проекті (заплановані умови праці, режим роботи, дотримання правил 

техніки безпеки, можливий травматизм тощо).  

Прикладом успішного соціального проекту можна визнати Проект Світового банку і Уряду 
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України «Фонд соціальних інвестицій», за яким було інвестовано у Львівську область 27 млн. 341 

тис. 854 грн. Інвестування відбувалось у двох напрямках: розвиток соціально-комунальної 

інфраструктури в сільській місцевості та розвиток громад (36 проектів); створення інноваційних 

соціальних послуг (25 проектів) [2].  

Різновидом соціальних є благодійні проекти, суть яких полягає у меценатстві.Зокрема на 

Львівщині щорічно відбувається сотні таких проектів. За останні роки були розроблені та втілені у 

задум наступні проекти: «Для Вас - це гра, для нас - це життя» (створення соціального центру для 

незрячих осіб; бюджет - 10355 грн), «Львів соціальний» (надання медичної допомоги людям з 

вадами здоров‘я та людям похилого віку), «Кухня на колесах» (розрахований на людей, обмежених 

в пересуванні, які бажають отримувати харчування надому) та створення соціального центру 

денного перебування для незахищених, самотніх людей пенсійного віку та малозабезпечених 

(бюджет на обидва проекти 90, 94 тис грн. та 4 млн грн., додатково виділених Світовим Банком), 

«Форум нових соціальних ідей» (підвищення ефективності благодійної діяльності громадських 

організацій шляхом обміну досвідом, напрацюванням нових ідей та спільної участі представників 

громадських організацій з країн Центрально-Східної Європи у єдиній благодійній акції), «Старий 

Львів» (фотографії та відео старого Львова) та багато інших [3]. 

Актуальність соціального проекту «Кожній дитині – щасливу родину! » є очевидна, адже 

щасливою є та родина, яка багата дітьми. Метою благодійного проекту було залучення до 

вирішення проблеми сирітства якомога більшої кількості родин та допомога їм на шляху від 

моменту планування усиновлення до реального втілення цього бажання у життя. Для цього 

використовувалися не лише соціальна реклама (плакати, відеоролики), Інтернет-ресурси (створення 

електронної бібліотеки), додаткова апаратура для проведення психологічних тренінгів (проекційна 

дошка, комп‘ютер), а й було залучено цілий ряд різних фахівців: педагогів (проведення 

консультацій з потенційними батьками), соціальних педагогів (створення соціальної реклами), 

психологів (проведення тренінгів, індивідуальних бесід з прийомними батьками, консультацій, 

тестування, анкетування, інтерв‘ювання та ін.), юристів (надання юридичних послуг), програмістів 

(створення сайту з електронними ресурсами для бажаючих усиновити дитину).  

Питання розроблення і впровадження соціальних і благодійних проектів потребує подальшої 

уваги і підтримки, оскільки значна їх кількість залишились ще на папері, а інші тільки у думках. 

Тому, підводячи підсумок, слід відзначити, що сьогодні в Україні йде процес відродження 

загальнолюдських цінностей, а з ним і гуманізація суспільства. Проте статистика доводить, що у 

західних країнах процес меценатства набагато розвинутіший, ніж в Україні, хоча тут він такий же 

необхідний та бажаний. Кожна свідома людина може і повинна внести свою, хоч і незначну 

часточку для покращення життя соціуму. Тому настільки актуальною є назва одного із благодійних 

проектів «Добро починається з тебе». 

 

1.Харченко С.Я Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні: [науково-

навчально-методичний посібник] / Песоцька О.П., Кратінова В.О., Ларіонова Н.Б., Караман О.Л., 

Горенко С.В., Островська Н.О., Юрків Я.І. - Луганськ: Видавництво ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», 2008.–320с. 2.Тези доповідей VIII міжнародної конференції «Управління проектами з 

розвитку суспільства». Управління програмами приватно-державного партнерства з метою 

стабілізації розвитку України.//Відповідальний за випуск Бушуєв С.Д. – К.:КНУБА, 2011.-

282с.3.Злигостєвa Л. О. Соціокультурне проектування як частина процесу діяльності школи в 

рішенні проблем соціально-терапевтичних, охоронно-захисних та інших інновацій. / Тюптя Л. Т., 

Іванова І. Б. – К. : Знання, 2008. – 574 с. 4.Тюптя Л.Т., Іванова І.Б. Соціальна робота: теорія і 

практика: Навч. посібник – Харків: Видавництво НУВС. 2001. – 244 с.  
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Прибутковість підприємства, як найважливіший індикатор результативності його роботи, 

конкурентоспроможності, перспектив розвитку, визначається прибутком та рентабельністю. 

Формування прибутку на підприємстві є складним процесом, що залежить від того, наскільки 

ефективним є використання трудових, матеріальних, грошових, енергетичних та інших ресурсів, а 

також від дії зовнішніх факторів (податкової систем, ціноутворення, поведінки споживачів і 

конкурентів тощо). Прибуток є основою для обчислення показників рентабельності, які, в свою 

чергу, дозволяють співставити отриманий результат з величиною затрачених на його досягнення 

ресурсів. 

Проблеми підвищення ефективності промислового виробництва розглядається у ряді робіт 

таких вітчизняних і зарубіжних учених, як І.Ансофф, Н.Афанасьєв, В.Герасимчук, П.Друкер, 

Р.Каплан, Б.Карлофф, Є.Крикавський, С.Агапцов, О.Кузьмін, Д. Нортон, С.Мордвінцев, О.Орлов, 

І.Перерва, М.Портер, Н.Чухрай, А.Фонотов та ін. Спираючись на їх наукові дослідження 

розглянемо напрямки підвищення прибутковості меблевих і деревообробних підприємств на 

прикладі ТзОВ «Олісма» 

Основними джерелами надходження коштів на підприємство є дохід від реалізації продукції 

та інші операційні доходи. Але доходи підприємства хоч і визначають величину прибутку, проте не 

являються ним, тому додатково необхідно охарактеризувати структуру витрат та відрахувань МП 

ТзОВ «Олісма». Найбільша питома вага витрат належить таким статтям, як собівартість 

реалізованої продукції (48.52%) та інші операційні витрати (44.52%), що пояснюється 

матеріаломісткістю виробництва продукції та 95%-им надходженням валютної виручки, оскільки 

до інших операційних витрат включається собівартість проданої іноземної валюти та комісійні 

винагороди банківських установ. 

Як показав аналіз економічних показників роботи ТзОВ «Олісма» протягом останніх трьох 

років підприємство здійснювало прибуткову діяльність.Очевидно, що за інших однакових умов 

підприємство тим більше одержуватиме прибутку на одиницю продукції, чим нижча її собівартість, 

і навпаки. Крім цього із зниженням собівартості зростає цінова конкурентоспроможність продукції, 

а отже, і зміцнюються позиції підприємства на товарному ринку, тому доцільно визначити 

напрямки зниження собівартості продукції, як основного фактору впливу на прибутковість. 

Найбільшу питому вагу в структурі витрат підприємства займають матеріальні витрати( у 2008 р. - 

74,80%. у 2009 р. - 58,10%, у 2010 р. - 68,20%), що пояснюється матеріаломісткістю виробництва 

меблів, гнуто-клеєних та плоско-клеєних деталей. 

Одним із шляхів підвищення прибутковості підприємства є впровадження нового 

виробництва великоформатної фанери, яка використовується для виготовлення основи ліжкових 

рам. Власне виробництво дозволить знизити вхідну ціну на фанеру на 28,85% порівняно з 

існуючими закупівельними цінами . Термін окупності лінії складає менше 6 місяців. Додатковий 

прибуток становитиме 6,6 млн. грн. в рік. Операційною підставою для розроблення проекту 

виробництва великоформатної фанери є те, що технологія виготовлення фанери схожа з освоєною 

на виробництві технологією виготовлення гнуто-клеєних виробів з шпону. Основні матеріали – 

лущений шпон і карбомідо-формальдегідна смола аналогічні тим, які на даний момент 

використовує підприємство. У 2010 році на підприємстві введено в дію завод по виробництву 

лущеного шпону, потужності якого дозволяють забезпечити потребу цеху гнуто-клеєних виробів і в 

перспективі - фанерного виробництва.  
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Для запуску лінії виробництва великоформатної фанери необхідно інвестувати 2,8 млн.грн. 

Розрахунок вартості обладнання і будівельно – монтажних робіт представлений в табл.1. 

Таблиця 1 

Розрахунок вартості обладнання і будівельно – монтажних робіт для лінії по 

виготовленню великоформатної фанери 

№ 

з/п 
Назва обладнання 

Ціна DDU*, 

тис.грн. 
Виробник 

Рік 

вип. 

1 Прес 6-прогоновий 2600х1300 1 688,00 ITALPRESS 2010 

2 Пристрій гідравлічний завантажувальний 165,60 ITALPRESS 2010 

3 Пристрій гідравлічний розвантажувальний 153,00 ITALPRESS 2010 

4 Вальці 2-х сторонні клеєнамазуючі 94,35 БМЗ, Росія 2011 

5 Вальці односторонні клеєнамазуючі 81,22 БМЗ, Росія 2011 

6 Верстат шпонополагоджувальний 217,83 БМЗ, Росія 2011 

7 Будівельно-монтажні роботи 400,00 
  

 
Всього 2 800,00 

  
*- термін міжнародних комерційних умов «Інкотермс». 

 

Потужність лінії виробництва фанери складатиме 4,2 тис. м
3
 в рік. Окрім того, враховуючи 

нормативи виходи шпону за сортністю, заплановано на вільних потужностях виготовляти 

великоформатну фанеру високих сортів. Ринкова ціна фанери високих сортів на даний момент 

становить від 5500 до 6000 грн. без ПДВ за 1 м
3
 в залежності від товщини.  

Розрахунки економічних показників показали, що впровадивши власне виробництво фанери, 

ТзОВ ―Олісма‖ зменшить вхідну ціну матеріалів для виробництва ліжкових рам, що дозволить 

знизити собівартість продукції, тим самим підвищити прибутковість(Табл.2) 

Таблиця 2 

Економічні показники проекту 

Показники 
Значення показників за видами продукції 

Разом 
«Стиль» «Комфорт» «Престиж» 

Обсяг реалізації, тис. од. 
180,0* 100,0 80,0 360,0 

180,0** 150,0 360,0 690,0 

Дохід , тис. грн. 
10 233,0 15 327,0 18 054,4 43 614,4 

10 027,8 21 841,5 73 119,6 104 988,9 

Операційні витрати, тис. грн. 
9 055,4 13 100,0 14 919,1 37 074,5 

8 540,0 17 164,2 58 716,7 84 420,9 

Валовий прибуток , тис. грн. 
1 177,2 2 227,0 3 133,0 6 537,8 

1 486,8 4 651,5 14 385,6 20 523,9 

Рентабельність продукції, % 
13,0 17,0 21,0 17,6 

17,41 27,1 24,5 24,3 

*- поточні значення за 2010рік.; 

**- значення після впровадження проекту. 

Підвищення прибутковості діяльності ТзОВ ―Олісма‖ пов‘язано зі збільшенням обсягів 

реалізації продукції за рахунок цінової конкуренції. Як показали результати техніко-економічного 

обґрунтування проекту це дозволить підвищити рівень рентабельності продукції в перспективі до 

24,3%, (що на 37,8% вище, ніж на теперішній час). Окрім того, за рахунок збільшення обсягів 

реалізації валовий прибуток зросте більше, ніж у 3 рази і становитиме 20,5 млн. грн. на рік 

(порівняно з 6,5 млн. грн. у розрахунковому періоді). 
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На початку XXI століття в багатьох сферах світового розвитку поглибились кризовові явища. 

Така ситуація поставила питання про необхідність формування нового світогляду, обгрунтування 

нових цінностей, морально-етичних критеріїв, що реалізувались в міжнародному стандарті ISO-

26000:2010 ―Керівництво по соціальній відповідальності‖ [1]. В Україні, починаючи з 1992 року, 

питання сталого розвитку так само стали предметом усвідомлення, вивчення і обговорення в колі 

науковців, політиків-практиків, представників громадськості. Вітчизняні вчені торкаються 

переважно окремих аспектів цієї складної проблеми, їхні дослідження мають частинний характер 

[2]. Серед інших можна вирізнити досить грунтовні праці таких вчених, як Б. Буркинський, С. 

Герасимова, Л. Круглякова, В. Кухар, О. Майданник, Л.Мельник, О. Осауленко, В. Степанов, О. 

Царенко, О. Черкас, В. Шевчук та інші.  

Розглянемо бізнес-проект зі створення серійного виробництва інноваційної продукції - 

блоково-модульних очисних споруд і іншого устаткування в полімерному виконанні для систем 

водопостачання і водовідведення на прикладі корпорації ―Энергоресурс-Інвест‖ [3]. Основними 

видами продукції корпорації є: станції біологічного очищення стоків; каналізаційні насосні станції; 

резервуари питної води; протипожежні резервуари; каналізаційні колодязі; стільникові труби 

великих діаметрів. 

Кошторис проекту становить 12 млн. € при обороті в 15 млн. €/рік, прибутку 3,8.млн. €/рік, 

рентабельності 30% та окупності 4 роки. 

Даний проект не враховує можливість використання вторинної сировини та переробку 

застарілих конструкцій продукції власного виробництва. Впровадження системи вторинної 

переробки полімерних відходів в бізнес-проект дасть змогу підвищити грошові надходження від 

виробництва на 10-50% при цьому вирішується проблема регіонів з утилізацією твердих 

полімерних відходів. 

Для введення системи переробки планується створення цеху переробки. Проектна потужність 

виробництва цеху становить 3200 т полімерної сировини. Для 1 кг. готової продукції потрібно 1,1-

1,3 кг полімерних відходів, що становить 3000 т пластикових відходів [4]. При капітальних 

вкладеннях в сумі 8626,5 тис. грн. за 4 роки реалізації (при 2-3 місячному налагоджені та запуску 

виробництва) проекту отримуємо 15 млн. € чистих грошових потоків та близько 40 нових робочих 

місць. 

Врахування соціально-економічних потреб зовнішнього середовища в процесі створення і 

реалізації бізнес-проекту є невід‘ємною частиною його успіху та підвищення його ефективності до 

50%. Подальші наукові дослідження варто проводити в напрямку розробки методології оцінювання 

соціально-економічної ефективності та наслідків від реалізації бізнес-проектів. 

 

1.Міжнародна організація по стандартизації [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.iso.org/iso/ru 2. Керівництво з управління інноваційними проектами і програмами 

організацій/ Під ред. Ярошенко Ф.О. /К:Новий друк, 2010, - 160с. 3. Резюме інвестиційного проекту 

– Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання „Укртеплокомуненерго‖ 

[електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mautke.com.ua. 4. Фещур Р.В., Шишковський 

С.В.Соціальна відповідальність в управлінні проектами// Сучасний менеджмент: моделі стратегії, 

технології: Матеріали Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції 21 квітня 2011р. 

/редкол. Ахламов А. Г. [та ін]. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 239-240.  
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В умовах глибокої економічної кризи ефективне управління проектним менеджментом стає 

надзвичайно важким процесом. Варто згадати, що згідно з Кодексом знань про управління 

проектами, проектний менеджмент (Project Management) – це процес застосування знань, навичок, 

методів, засобів та технологій до проектної діяльності з метою досягнення або перебільшення 

очікувань учасників проекту [1]. На даний момент, управління проектами – це одна із ключових 

складових бізнес-менеджменту, адже саме за допомогою реалізації проектів компанії, будь-яких 

розмірів та профілів діяльності, перетворюють свої цілі на реальність. 

Говорячи про проектний менеджмент, було б доречно згадати про ризики, які з ним пов‘язані, 

управління ними. Оскільки у ринковій економіці ризик є невід'ємним атрибутом господарювання. 

Управління ризиком — це процес реагування на події та зміни ризиків у процесі виконання 

проекту. При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків, який включає контроль ризиків 

протягом всього життєвого циклу проекту[2]. 

Важливим є те, що управління ризиком передбачає не тільки розпізнавання, аналіз та оцінку 

ризику, а й розробку заходів щодо його зниження. До методів зниження ризиків належать: 

 розподіл ризику між учасниками проекту (передача частини ризику співвиконавцям, що 

фактично реалізується під час підготовки проектів і конкретних документів, при цьому підвищення 

ризику в одного з учасників повинно супроводжуватись адекватною зміною в розподілі доходів від 

проекту); 

 резервування коштів на покриття непередбачених витрат(спосіб боротьби з ризиком, який 

пов'язаний зі збоями в реалізації проекту); 

 нейтралізація часткових ризиків(пов‘язані із реалізацією окремих етапів по проекту, але 

напряму не впливають на проект в цілому); 

 зниження ризиків у плані фінансування(створення достатнього запасу стійкості, який 

врахував би різні види ризиків;надання гарантій, які включаються в контракти); 

 страхування(система відшкодування втрат страхувальниками, тобто передача певних 

ризиків страховій компанії)[3]. 

Кожен з вище наведених методів використовується в певних ситуаціях, іноді вони 

застосовуються комплексно, що підсилює їхню дію. 

Управління ризиками передбачає підхід до ризиків і невизначеності як до подій, на які можна 

впливати регулюванням окремих параметрів. Управління ризиками проектного менеджменту стане 

максимально ефективним тільки за умови одночасного використання таких систем, як система 

управління, ідентифікації і вимірювання, супроводження (моніторингу та контролю). 

Доведено, що доцільно планувати можливі дії, які зможуть запобігти збільшенню інвестицій, 

підвищенню цін на продукцію проекту, зменшенню фізичного обсягу продажу, збільшенню 

тривалості виробничого та збутового циклу тощо. Все вище наведене повинно бути враховане при 

розробці заходів, які допоможуть зменшити ризики деяких подій у майбутньому проекті. 

 

1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee / Ed. Duncan W.R., 

1996. 2. Тарасюк Г.М. Управління проектами.-Житомир: ЖДТУ, 2004.-470с. 3. Батенко Л. П., 

Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 231 

с. 
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Побудова ефективної ринкової економіки та демократичного суспільства в Україні вимагає 

створення платформи для діалогу між урядом, бізнесом та громадянським суспільством. Соціальна 

відповідальність бізнесу є одним із ключових факторів для побудови такого діалогу. Саме тому 

важливим і необхідним є формування нової концепції соціально-економічного розвитку суб‘єктів 

господарювання й освоєння відповідних до сформульованих завдань методів та інструментів 

бізнес-планування розвитку підприємств, як вагомої ланки національної економіки.  

На нашу думку, основою механізму підвищення соціальної відповідальності є поступове 

посилення державного регулювання, яке повинно супроводжуватися відповідними 

інституціональними і економічними перетвореннями: визначення параметрів соціальної 

відповідальності; розроблення критеріїв для оцінки внеску соціально-відповідальних компаній; 

впровадження дійових мотиваційних механізмів для соціального інвестування; запровадження 

соціальної звітності для усіх господарюючих суб‘єктів. 

В рамках нашого дослідження, яке обумовлене необхідністю подальшого розгляду проблеми 

соціально-економічного розвитку підприємств щодо соціальної відповідальності бізнесу, ми 

запропонували узагальнену економетричну модель як методологічну основу бізнес-планування 

соціально-економічного розвитку підприємств. Обґрунтування стратегії соціально-економічного 

розвитку підприємств має спиратися на кількісні значення низки індикаторів, зокрема, обсягів 

виробництва і збуту продукції, витрат на соціально-економічний розвиток, прибуток тощо. До 

числа ефективних методів установлення таких числових значень слід віднести економетричне 

моделювання. Розроблена і описана в роботі симультативна економетрична модель охоплює п‘ять 

структурних моделей (рівнянь) [1]. Оскільки ця модель є рекурсивною, то оцінювання параметрів 

моделі здійснюють у такій послідовності: встановлення попиту на продукцію підприємства є 

першочерговим завданням, після вирішення якого визначають обсяг виробництва продукції, який є 

основою для розрахунку операційних витрат і прибутку підприємства. Рівень витрат на соціально-

економічний розвиток підприємства встановлюють на завершальному етапі розрахунків. Витрати 

на соціально-економічний розвиток випливають із розуміння підприємствами соціальної відпові-

дальності бізнесу. Вони залежать від досягнутого прибутку підприємства, витрат на соціально-

економічний розвиток підприємства в попередньому періоді часу, регіонального індексу людського 

розвитку, оцінки соціальної інфраструктури та спрямованості стратегії розвитку підприємства [2]. 

Перспективними видаються подальші дослідження щодо впливу витрат на соціальнo-

економічний розвиток на формування фінансових результатів діяльності підприємств [3]; 

визначення залежності фінансових показників діяльності підприємств від дії певних економічних 

(індекс сприйняття корупції, індекс конкуренції, несприятливі умови ведення бізнесу) та 

інституційних чинників (саморегулювання бізнесу, наукові школи, об‘єднання промисловців і 

підприємців, профспілки, громадські об‘єднання).  
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